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وتقدير شكر

األصدقاء من الكثري مع الحوارات من للغاية واسعة مجموعة حصيلة املوجز الكتاب هذا
أتوجه أن أريد هؤالء بني ومن عاًما. عرشين من أكثر مدار عىل والطالب والزمالء
وجون بادام، وريتشارد أتكينسون، وجون أنتوناكيس، جون أسماؤهم: اآلتية إىل بالشكر
وبريجيد برايمان، وآالن بروكس، وستيفن براتون، وجون بولجر، وديفيد بيننجتون،
كوكس، وريبيكا كوسيل، وريس كولينسون، وديفيد كوملان، وأندي كيس، وبيرت كارول،
ويانيس فريهريست، وجيل إليس، وبول إدواردز، وجاريث دن، ومايك دوبسون، وسو
هاربر، ومايك جراي، وبيرت جرانت، وديفيد جوسلينج، وجوناثان جايلز، وأماندا جابرييل،
وكيم جاكسون، وبراد إيوانيسن، وكريي هوملز، وريتشارد هوكي، وجوليا هارتيل، وجني
كاكاباديس، وأندرو جب، وجون جونز، وأوين جونز، ودرو جيبسون، ودوريس جيمس،
وباتريك لوليس، وجيم الرسن، وبوجا الدكني، ودونا كوهان، ونانريل كيليمان، وميهاال
ناهابيت، وجانني مرييف، وآن موريل، وكيفن ماكاملان، وجيمس لويس، وسارة ليونارد،
برينس، وليسيل بيل، وجيليان بك، وإدوارد باري، وكني أوين، وهيالري نيلسون، وديربا
سيمز، وديفيد سيمبسون، وجو شامري، وبوز سكولز، وجيم رايد، وروبن ريفز، وترييس
ستوري، وجون شتاين، ومارك ستامب، وجيليان سورنسون، وجورجيا سنكلري، وأماندا
سو وليندا تريبيت، وإروين توريش، ودنيس تومسون، ومارك سفينينجسون، وستيفان
أيًضا أشكر أن أود يانج. ومارشال وولجر، وستيف وود، ومارتن ويلر، وهويل وارنر،
ألرستي بالشكر أتوجه وأخريًا النهائي. املراجع بخاصة أسماؤهم، املذكورة غري املراجعني

ساندرا. وبالطبع وريتيش، وريبيكا، وكريس، وكيتي، وبيكي، آدم، يشء: كل عىل





األول الفصل

القيادة؟ ما

مقدمة (1)

القرن عىل يزيد وما التأمل من عام آالف ثالثة من يقرب مما بالرغم حسنًا، القيادة؟ ما
األسايس املعنى عىل اتفاق من نقرتب لم أننا فيبدو القيادة، يف «األكاديمي» البحث من
ذلك يرجع أن يمكن وال بها. التنبؤ أو تأثرياتها قياس أو تعلمها إمكانية عن فضًال لها،
كان ،٢٠٠٣ أكتوبر ٢٩ فحتى به؛ املتعلقة املواد قلة أو املوضوع بهذا االهتمام قلة إىل
دوت «أمازون موقع عىل للبيع معروضة «القيادة» موضوع تتناول كتابًا ١٤١٣٩ هناك
تضاعف التاريخ، ذلك من فقط سنوات ست غضون ويف اإللكرتوني. كيه» يو دوت كوم
فرتة خالل أنه عىل واضح دليل وهناك كتابًا، ٥٣١٢١ إىل ليصل مرات أربع العدد هذا
الكتب. هذه يقرءون من عدد القيادة تتناول التي الكتب عدد سيفوق الزمن من قليلة
فمع أفضل. فهم إىل تقود املعلومات يف الزيادة أن اعتقدت ما إذا العذر لك وسنلتمس
القيادة، تعريف حول مفاهيمنا عىل بكثري أكرب تباين إضفاء يف نتسبب أننا يبدو األسف،
نرش يف الرشوع قبل عليه كنا عما التعريف بهذا املتعلقة «الحقيقة» من أبعد أننا وكذلك
املنشورة الكتابات يف الخاصة رحلتي الحقيقة يف 1-1 الشكل ويمثل الكثرية. األفكار هذه
كنت تقريبًا، ١٩٨٦ عام القيادة عن املنشورة الكتابات يف أقرأ بدأت فعندما القيادة؛ عن
ولكني القليل، قرأت قد كنت املرحلة تلك ففي لذا قيادية؛ مواقع عدة بالفعل شغلت قد
قراءة أواصل كنت وبينما ذلك، بعد الحياة. جامعة من القيادة عن فهمته ما كل استقيت
َقلَّ لذا غامضة، أسس عىل مبنيٍّا كان سابقة «حقائق» من أعرفه ما كل أن أدركت املزيد،
آالًفا يكن لم إن — مئات قرأت فقد صعبًا: ٢٠٠٦ عام وكان معرفتي. زيادة مع فهمي
تأتي ال الحكمة إن قال عندما ا محقٍّ كان سقراط أن إىل وخلصت واملقاالت، الكتب من —
بداية تجاوزت وقد التعايف، طريق عىل اآلن أنني وأعتقد جهلك. مقدار تكتشف عندما إال



القيادة

يهمل — فرد قائد مثل — صوره أبسط يف القيادة «جوهر» اآلتي: باالستنتاج الطريق هذا
تعريف أبسط يكون أن يمكن ذلك أن والحق قائًدا. تكون أن يمكن ال أتباع ودون األتباع،

أتباع.» لديك يكون «أن وهو: للقيادة

الفهم
ا"عرفة

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠

١٠٠

٢٠٠٩٢٠٠٧٢٠٠٤٢٠٠١١٩٩٨١٩٩٥١٩٩٢١٩٨٩١٩٨٦

والفهم. املعرفة القيادة: :1-1 شكل

ببساطة تكمن ال القيادة تعريف أهمية إن املوضوع؟ هذا سنتناول كيف إذن،
السفسطة؛ ألعاب من لعبة ليس األمر أن جانب إىل لها، مصطلحات منظومة وضع يف
املؤسسات أن من الرغم (عىل تعريف عىل نتفق أن إىل فعًال بحاجة لسنا أننا والحقيقة
فهم من نتمكن أن األقل عىل علينا ينبغي ولكن تعريف)، عىل تتفق أن األرجح عىل ينبغي
يسوقها التي الحجج وفهم إدراك منا كل يستطيع بحيث لآلخر، بالنسبة منا كل موقع
الكيفية عىل حيوية دالالت لها القيادة بها نعرف التي الكيفية فإن بدء، ذي وبادئ اآلخر.
قبل نعاقب. ومن نكافئ من تحديد وعىل املؤسسات، بها — تعمل ال أو — تعمل التي
يرى فجايل األساس»؛ يف خاليف «مفهوم بأنها القوة جايل بي دابليو وصف عاًما، ٥٠ حوايل
واختالفات نزاعات مستخدميها «بني تدور — القوة مثل — املفاهيم من الكثري هناك أن
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القيادة؟ ما

حلها. املتعذر من صار االختالفات هذه إن حتى لها»، الصحيح االستخدام تحىصحول ال
سخونة إىل «جيًدا» قائًدا — بلري أو — بوش كان هل مناقشة تؤدي أن الوارد من فمثًال،
الذين النقاش، أطراف بني اتفاق إىل التوصل يف غاٍل أمل بصيص من بدًال النقاش يف

«الجيدة». القيادة ملفهوم مختلفة تعريفات يقدمون
ماهية نعرف أن إىل بحاجة ولكننا التعريف، عىل االتفاق إىل بحاجة لسنا لذلك،
الكتب هذه من فالعديد املسألة. يف الكتب أشهر تقوله فيما بالنظر نبدأ وربما التعريفات.
يُنَْظُر الذي «بالشخص» القيادة تربط فهي أشخاص؛ سري أو ذاتية سري حول يدور
الذي األسلوب بها يقصد ربما عملية؛ بأنها القيادة آخرون ويعرِّف القائد. أنه عىل إليه
املفهومة غري للمعلومات معنى تشكيل («عملية معنى» «تشكيل عملية أو القادة، يتبناه
بأنها القيادة البعض ويعرِّف القادة. ممارسات لعلها أو ويك)، قاله ملا وفًقا واملتناقضة.»
التعريف يكون الوظيفي. املنهج هو وذلك السلطة، لديهم من يفعله فيما التفكري مجرد
ثم (ومن القوة عن ودال لويرب األصلية الفكرة من املشتق القوة تعريف من قريبًا غالبًا
أخرى. ظروف يف ليفعله يكن لم شيئًا يفعل ما شخص جعل عىل القدرة بأنها القيادة)
غرض لتحقيق مجتمع أو جماعة تحريك عىل القيادة فكرة قرص إىل املنهج هذا ويميل
السمات عن بعيًدا ولكن املناهج، هذه بعض إىل نعود وسوف النتائج. منهج هو وهذا ما،
لها القيادة أن يبدو تشوشنا. من — تقلِّْل ولم — زادت فقد التعريفات؛ لهذه املتنوعة
هذه بني التشابه أوجه بعض وجود من الرغم وعىل إذن، املختلفة التعريفات من الكثري
االختالفات. وجود يف السبب لتفسري املحاوالت أغلب تقوض التعقيدات فإن التعريفات،
يف تتمثل عليها؛ مختلف مجاالت أربعة حول تدور وكأنها تبدو التباينات فإن ذلك ومع

«عملية». أو «نتيجة» أو «شخص» أو وظيفي» «موقع بأنها القيادة تعريف
يشمل أنه املفرتض من ولكن كافة، القيادة جوانب الرباعي التصنيف هذا يشمل ال
أي هرميٍّا؛ تصنيًفا ليس النمط هذا أن ذلك من واألكثر للقيادة. تعريفاتنا من كبريًا جزءًا
العكس عىل — إنه بل األخرى، التعريفات من أكرب أهمية التعريفات ألحد يعطي ال إنه
واقع ففي متعارضة. تكون ربما أسس عىل تعريف كل فيه يستند — التوافقي املنهج من
أن نحاول أن من بدًال عنه نتحدث الذي القيادة شكل نحدد أن إىل نضطر ربما األمر،
عنارص للقيادة التجريبية النماذج هذه تتضمن أن املمكن من أنه إال االختالفات. نزيل

هي: رئيسية بدائل أربعة أمامنا يصبح ثم، ومن األربعة. القيادة أشكال بني مشرتكة

ما هو «القائد» يحتله الذي «املنصب» هل وظيفيٍّا»: «موقًعا باعتبارها القيادة •
قائًدا؟ يجعله
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القيادة

ما هي «القائد» بها يتحىل التي «الشخصية» هل «شخًصا»: باعتبارها القيادة •
قائًدا؟ يجعله

يجعله ما هي «القائد» يحققها التي «النتائج» هل «نتيجة»: باعتبارها القيادة •
قائًدا؟

ما هي األمور «القائد» بها يُسريِّ التي «الكيفية» هل «عملية»: باعتبارها القيادة •
قائًدا؟ يجعله

توجد ال أنه عىل ويرب تأكيد إىل استناًدا وذلك مثالية، أنماًطا الجوانب هذه تشكل
ظاهرة فهم يف بالتأكيد يساعدنا ذلك أن إال نقية، صورة يف «حقيقية» تجريبية حالة
القيادة ألن — وتعقيدات تشوش من يصاحبها ما وكذلك — أفضل نحو عىل القيادة
محاولة أي استكشافيٍّا؛ نموذًجا الكتاب هذا يمثل إذن، آخر. إىل فرد من معناها يختلف
ما تعكس «موضوعية» أقسام إىل العالم لتقسيم محاولة وليس العالم، لفهم براجماتية
لتناول املختلفة األربعة املناهج هذه بحثت أن بعد أشري، ولسوف الواقع. أنه عىل نتبناه
حول النطاق واسع اتفاق إىل التوصل عدم أسباب تفرس االختالفات هذه أن إىل القيادة،

وتحليلها. القيادة ملمارسة ذلك أهمية وأسباب القيادة تعريف

القيادة تعريف (2)

وظيفي كموقع القيادة (1-2)

سواء أنواعها، اختالف عىل املؤسسات يف مكاني بموقع القيادة ربط عليه املتعارف من
يمارسه الذي النشاط هي القيادة إن القول يمكن لذلك، رسمية. غري أم رسمية أكانت
له يتيح — رسميٍّا يكون ما عادة — رأيس هرم عىل وظيفيٍّا موقًعا يحتل ما شخص
قمة «عىل يجلسون الذين أو «فوقنا»، املوجودون الناس هؤالء إنهم ليقود. الالزمة املوارد
«القيادة تسميته يمكن ما يظهرون الواقع يف إنهم أي ذلك؛ إىل وما «يرأسوننا» أو الهرم»،
الهرمي، التسلسل قمة عىل الرؤساء إىل بها ننظر ما عادًة التي الكيفية هي تلك املسئولة».
إن شابه. ما أو مدارس مديري أم عسكريني جنراالت أم تنفيذيني مديرين أكانوا سواء
املرءوسني، من واسعة شبكات عىل الوظيفي، موقعهم من القيادة، يمارسون الناس هؤالء
إىل إشارات أيًضا تحمل «يقود» كلمة املنظومة. أعىل من تغيري أي قيادة إىل ويميلون
إليه يستند الذي واإلجبار املؤسسات بها تدار التي الكيفية عن اآللية االفرتاضات من كل

12



القيادة؟ ما

باإلعدام، حكًما يصدر أن يمكنه العسكري فالقائد القيادة؛ ممارستهم يف السلطة أصحاب
املوظفني، يفصل أو يعاقب أن يمكن التنفيذي واملدير الناس، يسجن أن يمكنه والقايض

وهكذا.
الهيكل يف الجانب هذا ويظهر الهرمي، الوظيفي الهيكل بهذا مرتبط آخر جانب هناك
إنه ذلك عىل بناءً القول يمكن «املسئول»، هو القائد دام فما واملسئولية. للسلطة املوازي
مرءوسيه من الطاعة الرسميني القادة أحد «يطلب» قد فيما ولكن يريد. ما تنفيذ يضمن
فإن — املوارد توازن لعدم نتيجة ينالها، أخرى أشياء بني من الحال، بطبيعة وينالها —
السلطة أن يقرتح أن يمكن املرء أن والحقيقة اإلطالق. عىل مضمونة غري الطاعة هذه
بالقادة. يتعلق ما بقدر باألتباع يتعلق األمر إن أي للبديهة؛ مناقًضا احتماًال تتضمن
املرءوسني من يصدر فعل ألي سببًا تكون ال السلطة بأن يجادل أن للمرء يمكن وبالفعل
منهم طلبه ما املرءوسون فعل ما إذا إنه القول يمكننا وبذلك له، نتيجًة تكون ما بقدر
إذا أما سلطة. وذوو أقوياء القادة إن القول يمكن — فقط وعندها — فعندها القادة،
عسكرية، منظومة يف عصيان وهو «التمرد»، تفسري يمكننا فال كذلك، الوضع يكن لم
لتحمل أيًضا الشجاعة ولديه «ال» ليقول القوة املرءوس لدى تكون عندما إال يحدث ال

العواقب.
ننتقل عندما تتالىش هرمي تسلسل يف بموقع القيادة ربط يفرضها التي القيود إن
يف لها عالقة ال القيادة فيه تكون أفقي منهج وهو املقدمة، من القيادة إىل النظر إىل
شبكة خالل من رسمي غري بشكل مؤسسة تكون ما وعادة الهرمي، بالتسلسل األساس
العديد يف املقدمة» «من القيادة تتجىل وقد واالنسيابية). باملرونة (يتسم متغري هرم أو
األخرية قبل املرتبة يف تصبح قد املسئولية، موقع يف القيادة مع تندمج وعندما الصور، من
من أوساط يف القيادة من النوع هذا يظهر العسكرية، النظم يف فمثًال الهرم. قاع يف
ربما ولكنهم الرسمية، السلطة من ما بنوع يتمتعون قد الذين العريف، رتبة يحملون
من القيادة خالل من — أتباعهم — العاديني الجنود مع التعامل يف موقعهم نُون يَُؤمِّ
يف فارقة تكون ربما األدنى املستوى قادة عند القيادة قدرات فإن وبالفعل، املقدمة.
رتبة يحملون عمن املأثور القول يف يكون وربما الجيوش. فشل أو نجاح مستوى تحديد

الحقيقة. من الكثري للجيش» الفقري «العمود بأنهم الرقيب
قائد من املقدمة من القيادة نموذج نفهم قد سبق، مما الرغم عىل أعم، وبشكل
خالل من ذلك أكان سواء أتباعه، بني الصدارة موقع يحتل قائد أي املوضة؛ مجال يف

13



القيادة

القادة هؤالء يرشد آخر. يشء أي أو العمل نماذج أو الثقافة أو املوسيقى أو املالبس
من القيادة لكن رسمية. سلطة أي عليهم لهم يكون أن دون املوضة أتباع من الجماهري
مهنيني مرشدين أكانوا سواء اآلخرين، يوجهون الذين هؤالء أيًضا تشمل الصدارة موقع
عليه اتفقت مكان إىل للتوجه طريق أفضل يعرفون من ببساطة حتى أم الطريق يبينون
القيادة مفهوم النوعني هذين من كل ويوضح األحد. يوم جولة يف األصدقاء من مجموعة
مؤسسية مكانة له منهما أي يكون أن بالرضورة ليس لكن املقدمة، يف دورهما خالل من
يف القيادة كلمة منه اشتقت الذي األصل دراسة نعيد قد وربما هرمي. تسلسل يف رسمية
كلمة منها اشتقت التي واألصول الجانب. هذا عىل الضوء لنلقي وذلك اإلنجليزية؛ اللغة
يذهب، وتعني Lidan القديمة األملانية الكلمة هي اإلنجليزية اللغة يف Leadership القيادة
Leid القديمة اإلسكندنافية والكلمة يسافر، ومعناها Lithan القديمة اإلنجليزية والكلمة

البحر. يف الطريق استكشاف تعني التي
ممنوعة. سلوكيات عىل الرشعية إضفاء شكل يف أيًضا تظهر قد املقدمة من والقيادة
إضفاء يف والعام العلني هتلر عداء بها تسبب التي الطريقة يف نفكر قد املثال، سبيل عىل
مثل أفعاًال أن فكرة تُطرح أخرى، ومرة السامية. معاداتهم عن أتباعه تعبري عىل الرشعية
«القادة ل «اإلذن» تعطي الحوائط عىل الكتابة مثل االجتماعية غري السلوكيات أو االنتحار
التي املتشابهة األفعال من فيض هناك يكون ما فغالبًا ولذا اآلخرون، ليتبعهم املقدمة» يف

كالوباء. يعمل االجتماعي السلوك أن لو كما رسيًعا، تتواىل
بشكل تنظيمها ملدى تبًعا ثم من تختلف املكانة عىل يقوم الذي البعد هذا يف القيادة
املسئولية موقع يف القيادة وتنطوي رأسيٍّا. أو أفقيٍّا تأسيسها ومدى رسمي، غري أو رسمي
بعض يف باملسئولية، القيادة تنطوي وقد والسلطة، املوارد يف املركزية من ما درجة عىل
شخصية أن ضمنيٍّا ذلك يعني هل لكن سلطة. دون القيادة من يقرتب يشء عىل الظروف،

لها؟ وفًقا القائد هذا يعمل التي الخلفية من األمر بهذا ارتباًطا أقل القائد

الشخص عىل القائمة القيادة (2-2)

السمات منهج مع يتوافق بالطبع وهذا ال. أم قائًدا كنت إن تحدد التي هي شخصيتك إن
النوع، هذا عىل مثال أفضل الكاريزما نعد وقد سمته. أو القائد شخصية أي التقليدي؛
واملفارقة الكاريزما. هذه لصاحب الشخصية «الجاذبية» بسبب األتباع لها ينجذب إذ
أو الكفاءات أو السمات — جوهره يف املثايل القائد الختزال كبريٌ جهٌد بُِذَل عندما أنه
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القيادة؟ ما

إن بل ذاته، الوقت يف القائد قيمة من االختزال هذا قلل — للقائد الجوهرية السلوكيات
ليصل شهري قائد تقليص يف وانخرط طاٍه إىل تحول القيادة يف عامًلا أن لو كما بدا األمر
ما تحليل يمكن النهاية، ويف وتسخينه. النار عىل ِقدر يف بوضعه األساسية مكوناته إىل به
املركبات من مجموعة إىل البقايا لهذه املكونة املواد لتقسيم هذه الطهو عملية من تبقى
القدرة هذه تمتلك قد الكيميائية البقايا بعض أن من الرغم عىل لكن، املتنوعة. الكيميائية
يف وإيقاعهم الناس «تضليل» عىل الهريوين يُالم ما غالبًا املثال: سبيل (عىل بالتحديد
غياب يف القادة تحليل املمكن غري من ألنه له إجابة ال القيادة؟» «ما سؤال فإن املحظور)،

السياقات. أو األتباع
عىل عام بوجه القيادة لتعريف أيًضا تقام أن يمكن مناقضة أو تكميلية حجج هناك
شخيص قائد من الرتكيز ينتقل عادة الحالة، هذه يف فردية. وليس جماعية ظاهرة أنها
الكيفية يف — املثال سبيل عىل — نفكر وقد الرسميني. غري القادة من العديد إىل رسمي
التنفيذي الرئيس قال ما حول بشدة تقلق أن من بدًال يشء، أي املؤسسات بها تحقق التي
زمالئهم إقناع يف الرسميني غري الرأي قادة دور نتعقب أن يمكننا ولهذا إنجازه. يجب إنه
إىل وسنعود وهكذا. العمل عن بالتوقف أو أكثر بكد بالعمل أو مختلف بشكل بالعمل

.٧ الفصل يف األمر هذا عن الحديث
«من» أساس عىل البداية يف تَُعرَّف املعيار لهذا وفًقا القيادة فإن األحوال، كل ويف
املنهج هذا مثل يكون وقد رسمي)، غري أم رسمي بشكل أكان (سواء القادة أو القائد
النوع هذا أشكال أكثر ويف القادة. بني أو وأتباعه القائد بني عاطفية بعالقة مرتبًطا
بني التمييز عىل قادرين غري «الجماعة» يف األتباع العاطفية العالقة هذه تجعل شطًطا،

والسيئة. الجيدة األفعال
للقيادة، أيقونات أنهم عىل األبطال إىل ينظر الذي الغربي االعتقاد من الرغم عىل
عىل اجتماعيٍّا. منعزل بشكل توجد األمثلة هذه مثل أن اإلطالق عىل الواضح من فليس
أن حقيقته يف األمر لكن الجاذبية، اكتشاف «قاد» أنه نيوتن يدعي ربما املثال: سبيل
إىل باإلضافة هايل وإدموند هوك روبرت به قام جماعي لعمل نتيجة كان االكتشاف هذا
املثال: سبيل عىل كغاية. والقيادة كوسيلة القيادة بني التمييز يف أيًضا نرغب وقد نيوتن.
الغايات لكن بعملهم. للقيام العمال بها يُقاد التي» «الوسيلة هو املصانع يف التجميع خط
ثم، ومن ظاهرين. غري كانوا وإن الحارضون البرش القادة يَُشكِّلُها إنما اآلالت؛ تنتجها ال

القيادة؟ — نتائج — غايات أهمية مدى ما
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القيادة

النتائج عىل القائمة القيادة (3-2)

— النتائج بدون إنه حيث النتائج عىل املعتمد املنهج نتبع أن أكثر املالئم من يكون قد
اآلالف هناك يكون قد الدعم. من بالكثري القيادة تحظى لن — القيادة من الغرض أي
االحتمالية، هذه تُْدَرْك لم إن لكن عظاًما، قادة يكونوا أن املحتمل» «من الذين األفراد من
هؤالء نصف أن منطقيٍّا العسري من فسيكون مقبولة، القيادة هذه نتائج تكن لم وإن
أشخاص أي — «نظريون» أو «فاشلون» قادة بأنهم وصفهم عند إال — «قادة» بأنهم
ميل هناك اآلخر، الجانب عىل يشء. أي يحققوا لم أو القليل أقل سوى بالفعل يحققوا لم
عىل للقادة: تُنسب وأنها للقيادة الرئييس املعيار أنها أساس عىل النتائج عىل الرتكيز إىل
هدفها كان ما وهو — ٪٢٠٠ قدرها األرباح يف زيادة حققت الرشكة أن بما املثال: سبيل
يف آخرين موضوعني هناك لكن ذلك. مع يتناسب بما القائد نكافئ أن فيجب — الرئييس
حققتها التي الجماعية النتائج ننسب وكيف ملاذا األول: التوضيح؛ من املزيد إىل حاجة
بني َعَرضيٍّا نربط أن بإمكاننا أن بافرتاض والثاني: بمفرده؟ القائد ألعمال ما مؤسسة
يف دور أي النتائج بها تتحقق التي الطرق تلعب فهل — والقائد املؤسسة أي — االثنني

القيادة؟ وجود مدى تحديد
موضوع — القادة به قام ما إىل النتائج نُرجع أن بإمكاننا أن — األول املوضوع
وجهة من أُجريت التي الدراسات من العديد هناك جهة، فمن كبرية. بدرجة خاليف
إىل ميًال األكثر الُكتَّاب لكنَّ القادة، تأثري قياس املمكن من أنه تقرتح سيكولوجية نظر
واضح دليل لدينا يكون قد لذا املقاييس. هذه مثل صحة عادة ينكرون االجتماع علم
يف نكون ما نادًرا لكننا الوقت، هذا يف القائد من ونعرف — الفشل أو — النجاح عىل
تحقيق إىل مبارشة أدت قد القائد أفعال إن قاطع، بشكل نقول، بأن لنا يسمح موقف
الخاص الجزء يف واردة وهي القضية، بهذه يتعلق فيما روزنزويج (انظر النتائج هذه
تفصل التي والعمليات الناس من كبري عدد يوجد األحيان، أغلب يف اإلضافية). بالقراءات
لنحملهم القادة عىل العادة يف نركز ملاذا السؤال: هذا تطرح وقد النتائج. وبني القائد بني
القرن نهايات يف أعماًال أصدر فرنيس اجتماع عالم وهو دوركايم، إميل يقول املسئولية؟
هم قادتهم يكون أن بالفعل يرغبون األتباع إن العرشين، القرن وبدايات عرش التاسع
مرتبطتني: لكن منفصلتني بطريقتني األتباع يخدم وهذا السلطة. أصحاب املهيمنون
ثم (ومن القائد كاهل عىل الصعبة القرارات عن املسئولية كامل يلقي أن يمكن األوىل،
األتباع)، عليه يحصل وما مكافآت من القائد عليه يحصل فيما الكبري التفاوت هذا يفرس
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يخلون ثم ومن الفداء، كبش يجعلونه األتباع فإن القائد، يفشل عندما الثانية، والطريقة
وبشكل النتائج، عىل القائمة القيادة مفهوم تواجه التي تطرًفا الحاالت وأكثر مسئوليتهم.
والسالم»، «الحرب رواية يف تولستوي طرحها التي الحالة هي «العظماء»، نتائج خاص
تكون حيث إبحاره؛ أثناء القارب بمقدمة تتشكل التي باملوجات القادة فيها يُشبه التي
يدفعها إنما تقود، ال العملية الناحية من لكنها نظريٍّا، القارب وتقود املقدمة يف دائًما

إال. ليس (املؤسسة) القارب
النتائج عىل القائمة القيادة بجوهر املتعلق الثاني املوضوع عن الحديث إىل هذا ينقلنا
يُنَْظُر فإنه بالتأكيد، بالفعل؟ أهمية لها خاللها من النتائج تتحقق التي العملية هل وهو:
يتبعونه من «تشجيع» يف وينجح املدرسة، يف أو العمل يف يتنمر الذي — الشخص إىل
القائمة القيادة معايري وفق قائد أنه عىل — بالعقاب التهديد وطأة تحت له اإلذعان عىل
لكن نتائج. من يحققه وفيما لآلخرين إكراهه يف ناجًحا يكون أن رشيطة النتائج، عىل
وجهات بعض يعارض النتائج عىل تقوم أنها عىل القيادة إىل بالنظر الخاص املنهج هذا
ليست أنها يفرتض التي — القيادة املفرتضبني للفارق وفًقا القادة بني تميز التي النظر
أفعال أنها عىل لها ننظر أن يمكن التي األخرى األنشطة أشكال جميع وبني — قرسية
القيادة أوجه أغلب تستخدم بالفعل، ذلك. إىل ما أو «طاغية» أو شخص«متنمر» بها يقوم
عىل — القيادة لهذه الخاضعني خاصة — البعض إليها ينظر قد تحفيزية اسرتاتيجيات
تعتمد أنها عىل أفعاله إىل كاريزما صاحب دين رجل ينظر فقد لذا قرسي. أسلوب أنها
اتباعه عدم أو اتِّبَاعه يف االختيار حرية لهم وهم ألتباعه، الحقيقة إظهار عىل ببساطة
األبدي العقاب إىل سيؤدي دينية مبادئ اعتناق عدم بأن األتباع آمن إن لكن لرغبتهم. وفًقا
العمل صاحب ينظر ال قد وباملثل، قرسية. أنها عىل قيادتهم إىل ينظرون فربما والنار،
إرادته، بمحض عليه وقع قد الطرفني كال إن حيث إجباري عقد أنه عىل العمل عقد إىل
«الفصل إىل سيؤدي املطلوب املستوى عىل العمل أداء يف الفشل أن املوظف شعر إن لكن
العقد أن يعتقد فقد — مدقع وفقر وتمييز إحراج من ذلك يصاحب بما — العمل» من
وتركز األول املقام يف هادفة أنها عىل القيادة إىل ينظرون ملن بالنسبة ذلك، ومع إجباري.
كان إذا ما مسألة حتى أو النتائج هذه طريقها عن تتحقق التي العملية فإن النتائج، عىل

مهمة. غري تكون قد عنها مسئوًال القائد
املتسلطني القادة عىل النتائج عىل القائمة تقترصالقيادة أن بالرضورة ليس بالطبع،
ا جدٍّ العمليون األشخاص أيًضا يجسدها أن يمكن العكس، عىل بل األخالقيني، غري أو
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القيادة

ال قد األشياء. إنجاز يف ا جدٍّ فعالون لكنهم الكاريزما أصحاب من ليسوا شك بال الذين
عمل وترية عىل الحفاظ يف ا مهمٍّ أيًضا يكون قد لكنه عمل، من به يقومون ما أغلب يَُالَحُظ
عالقاتهم وليس األتباع مصالح بمخاطبة يرتبط قد القيادة من الشكل وهذا املؤسسة،

العاطفية.
قد املبكر نجاحه أن يبدو ال الذي فرانكلني بنجامني حالة جيًدا املدعومة الحاالت ومن
الشخصية مصالحهم فوق ليسموا األتباع مشاعر إثارة أو إلزامية رؤية إعالن عىل ارتكز
العثور من تنبع الرباجماتية فرانكلني قيادة كانت العكس، عىل العامة. املصلحة لتحقيق
هؤالء لكن اآلخرين. مشاعر، ال بمصالح، ترتبط التي البارزة للمشكالت عملية حلول عىل
فهمه يمكن ملا وفًقا معه، تبادلية عملية يف ببساطة ينخرطوا لم فرانكلني حشدهم الذين
عىل التشجيع عند — املثال سبيل عىل — ألنه بالقيادة؛ املتعلقة الصفقات نظريات من
اإلطفاء ودوائر واإلنارة الطرق ورصف الورقية والعملة الصحي والقطاع الرشطة تطوير
بحل زمالئه إقناع يف تكمن فرانكلني مهارة كانت فيالدلفيا، والية يف ذلك وغري التطوعية
الرغم فعىل فرانكلني. قيادة وضوح وهي مهمة نقطة وهنا الخاصة. العملية مشكالتهم
ويف واضحة. تكن لم النتائج هذه تحقيق ضمنت التي اليد فإن النتائج، وضوح من
ليظهر يكن لم فلربما املهنية، حياته من مبكر وقت يف تويف فرانكلني أن لو الحقيقة،

عظيًما. قائًدا َسيَُعدُّ كان وملا الظاهرة غري وتفاعالته عمله من الكثري
بشخصية يتمتعون أشخاًصا النتائج عىل القائمة القيادة تشمل أن يمكن لهذا
قد ذلك، من واألكثر تماًما، ظاهرين غري اجتماعيني» و«مهندسني وظاهرين كاريزماتية
أنجزت التي باألهداف يتعلق فيما حققناه»، «ما بني ترتاوح أن يمكن مناهج عىل تشتمل
هادفة فلسفة وهي هنا؟» وجودنا سبب «ما إىل ذلك، إىل وما تحقيقها املضمون والغايات
فكرة الجميع يقبل ال اقرتحت، أن سبق كما لكن، بعد. فيما سنناقشها بالهوية معنية أو
العمليات عىل الرتكيز فهل ثم ومن الوسائل، هو باألحرى بل النتائج، هو األمر يف ما أهم أن

تماًما؟ مختلًفا منظوًرا يقدم القيادة إىل خاللها من يُتَعرَّف التي

العملية عىل القائمة القيادة (4-2)

ْن َعمَّ يختلف بشكل يترصفون «القادة» ب نصفهم الذين األشخاص أن افرتاض هناك
يعني قد هذا؟ يعنيه الذي ما لكن — القادة» «مثل البعض ويترصف — بقادة ليسوا
تبدأ االختالف خصائص أن أو قدوة، يكونوا أن يجب القادة أن أو مهم، السياق أن ذلك

18



القيادة؟ ما

أو املدارس ساحات يف يَُالَحُظوا أن يمكن «بالفطرة» القادة إن حتى األفراد حياة يف مبكًرا
نزعم من هم القادة هل «العملية»؟ هذه فيه تختلف الذي ما لكن الرياضية. املالعب يف
يتطلب وعندما بالرياء؟ تلميح أي لتجنب وذلك به يُحتذى أداء تقديم عىل بالقدرة تحليهم
األكثر هو القدوة القائد يكون فهل جديدة، سلوكية أنماًطا أو التضحية األتباع من األمر

نجاًحا؟
األول: النموذجي؛ النوع هذا يناقضان استثنائيني مثالني يف التفكري يجب لكن ربما،
نموذًجا تعد سلوكياته أكانت سواء األتباع تأمني عىل يعمل الذي الجيش يف األول الرقيب
املجندين يف يرصخ الذي الجربي السلوك ذا األول الرقيب بأن نجادل وقد ال. أم به يُْحتَذَى
مدربني، جنوًدا القيادية عملياته أنتجت إن لكن ا»، «حقٍّ قائًدا ليس العرض طوابري خالل
تظهر أن يمكن ال الجيش، يف متأصل الجربي األسلوب ألن نظًرا أنه ذلك من نستنتج فهل
أن بمعنى املحلية؟ الثقافة عىل يعتمد الرشعية القيادة عملية يف يهم ما أن أم فيه؟ القيادة
ضباطهم أو رقبائهم محاوالت يعتربوا لن األرجح عىل وأنهم يُجربوا، أن يتوقعون الجنود

«القيادة»؟ أشكال من شكًال املساواة عىل يعتمد نقاش طريق عن اتفاق إىل للوصول
نجاحه ارتكز شخص وهو نيلسون، البحري بالعميد خاص الثاني االستثنائي املثال
لقواعد العمياء بالطاعة مرءوسيه طالب حيث متناقضة، مواقف عىل معظمه يف العسكري
يكن لم نيلسون نجاح لكن القواعد. هذه كل تقريبًا شخيصيخالف بشكل لكنه البحرية،
واألهم — ألتباعه وتحفيزه لتفاعله، نتيجة أيًضا كان بل للقواعد، خرقه من نابًعا ببساطة
لذا، اإلخوة». «عصبة عليه أطلق ما أو املعركة ساحة يف الضباط من — مرءوسيه تحفيزه
املحددة واملوارد املهارات عىل بالعملية املتعلق املنهج هذا يشتمل قد الجوانب، أحد عىل
وما والشجاعة النموذجي والسلوك والرشوة واإلجبار املقنع الخطاب األتباع: تحفز التي
يقوم مفهوًما وليست عالقات مفهوم بالرضورة هي النمط هذا وفق والقيادة ذلك. إىل
بمهارات تتمتع أنك تعتقد كنت إن يهم ال أنه بمعنى مهارات. من به تتمتع ما عىل
من القيادة ندرك أن يمكننا قد لذا، الرأي. يخالفونك أتباعك كان إن عظيمة، عملياتية
بإمكاننا أن يعني ال هذا لكن واألتباع، القادة بني تميز التي السلوكية العمليات خالل
استثناء. بال واألماكن األوقات لكل صالحة باعتبارها بالعمليات قائمة نعد أن ببساطة
بنفس يترصف أن الثاني القرن من روماني قائد من نتوقع أن يمكن ال النهاية، ففي
هذا)، إمكانية من الرغم (عىل والعرشين الحادي القرن يف إيطايل سيايس ترصف طريقة
وليس الثقايف بمحيطنا ترتبط القيادة عن افرتاضاتنا أغلب أن مسألة ثابتًا يظل لكن

19



القيادة

البسيطة املقدمة هذه حدوده تتجاوز واسًعا جدًال يثري الذي األمر وهو آخر، بشخص
إضافية). بقراءات املتعلق الجزء يف وآخرين شوكار (انظر

«الرجال أفعال عىل القيادة عملية تفسريات من العديد تركز قد حني يف بالفعل،
كان إذا بما تتعلق كبري خالف محل نقطة طويلة ولفرتة هناك كانت فقد العظماء»،
ثقافيٍّا أو جينيٍّا تتأثر بطرق أم الطريقة بنفس القيادة عملية يتولون والنساء الرجال
(انظر أتباعهم مشكالت يحلون «الرجال» كارليل توماس أبطال كان حني ويف بنوعهم.
بمسئولياتهم. القيام إىل األتباع بدفع الحقيقة يف القيادة ترتبط فقد و٤)، ٣ الفصلني
البطولة، أشكال من شكل بأي كثريًا الناس— ألغلب بالنسبة — القيادة ترتبط ال قد ا، حقٍّ
وتقوى تُبنى خاللها من أكثر، ليس «عادية» يومية ممارسات من سلسلة األرجح عىل وهي
تقلل «عادية» سمة أن من الرغم عىل االجتماعي، املال رأس ثم ومن االجتماعية العالقات
ملن بالنسبة وبالفعل، بدقة. املبنية املعقدة األفعال هذه ألداء املطلوبة والدقة املهارة من
للساحر؛ الخفية كاملهارات أكثر تبدو فهي األفعال، هذه مثل أداء عىل منا يقدرون ال
سبيل عىل — الذي املثابر القائد فإن لذا تفسريها. العسري من لكن الظاهر يف بسيطة
أن من التأكد يحرصعىل من أو الصحية، أتباعه أرس أحوال عن باستمرار يسأل — املثال
شبكات يبني من هو منهم، املطلوبة العمل ومعدالت املؤسسة بتوجيهات ملتزمون أتباعه

املؤسسة. عمل ل تفعِّ التي العالقات
ما هو الذاتية سريتك بها تحشو أن يمكن التي القيادية القدرات كم فليس ثم، ومن
السياق. منزوعة أنها عىل إليها َسيُنَْظُر حتًما اإلمكانات هذه ألن ناجًحا؛ قائًدا منك يجعل
يكون عندما الخطابة يف الكفاءة من مرتفع مستوى لديك يكون أن من الغرض ما فمثًال
ترتبط ما غالبًا ثم، من والقدرات، خطابيٍّا؟ دوًرا يتطلب ال موقع يف القيادة منك مطلوبًا
دون فمن بالعالقات: مرتبطة ظاهرة بالرضورة هي القيادة لكن أسايس، بشكل بالفرد
بها. تتمتع التي «الفردية» القدرات كم عن النظر برصف قائًدا، تكون أن يمكن ال األتباع
به يتمتع ما ليس أي القيادة؛ «ممارسات» أهمية اعتبارنا يف نضع قد ذلك، من وبدًال
هو هذا قيادية؟ تكون ال قد أنشطة يف أيًضا القادة ينخرط هل لكن يفعله. ما بل القائد،

التايل. الفصل حوله يدور ما
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الثاني الفصل

قيادة؟ يعد ال الذي ما

مختلفة للقيادة تعريفات لدينا أن — األول الفصل يف افرتضنا كما — املرجح من كان إذا
الفصل هذا يقدم واإلدارة؟ القيادة بني التمييز من سنتمكن فكيف ملحوظ، نحو عىل
بني يفرق بأسلوب القيادة أبحاث مجال يف املؤلفات من الكثري ُكتبت ذلك. لفعل وسيلة
القيادة كون مع — رشعية سلطة أي — السلطة من مختلفة كأنواع واإلدارة القيادة
املشكالت حل إىل وحاجة اسرتاتيجية أكثر ورؤية أطول زمنية فرتات األغلب يف تمثل
جزئيٍّا متأصل االختالف هذا إن القول يمكن آخر، بأسلوب األمر هذا ولعرض املستجدة.
حني يف قبل»، من «شوهد ملصطلح املكافئ التعبري هي اإلدارة املفهومني: من كل سياق يف
عرضناه ما كان وإذا قط». قبل من يشاهد «لم ملصطلح مكافئ كتعبري القيادة تأتي
— الالزمة العملية تنفيذ تتوىل أن منك َسيُْطَلُب املدير، منصب تتوىل عندما فإنه صحيًحا،
عندما النقيض، وعىل قبل. من حدثت التي املشكلة لحل — القياسية التشغيل إجراءات
أو املستحدثة للمشكالت مبتكرة استجابة صياغة تُسهل أن منك َسيُْطَلُب قائًدا، تكون

املستعصية.
وانعدامه، اليقني بني الفارق يف ُمتََجذَِّريِْن السلطة من كنوعني والقيادة، اإلدارة
«بسيطة» كمشكالت للمشكالت وويرب ريتل تصنيف وبني بينهما أيًضا نربط أن يمكن
ولكنها معقدة، «البسيطة» املشكلة تكون أن املمكن من حيث «مستعصية»؛ وأخرى
من حدثت قد تكون أن املرجح ومن تدريجية، إجراءات اتخاذ طريق عن للحل قابلة
لإلدارة. مصاحبة فهي ثم ومن اليقني، عدم من محدودة درجة توجد آخر، بمعنى قبل.
املدير دور إن لها. حالٍّ تجد ما عادة حيث بعيد؛ حد إىل األلغاز البسيطة املشكالت تشبه
مواعيد جداول ذلك، أمثلة تشمل وقد املشكلة، لحل املناسب املنهج توفري هو (العلمي)
القلب. يف لجراحة التخطيط أو الجيش، قوات تدريب أو نووية، محطة بناء أو القطارات،



القيادة

يمكن ال إنه أي البسيطة؛ املشكلة من تعقيًدا أكثر فهي املستعصية املشكلة أما
عالوة املحيطة. البيئة عىل التأثري دون حلها أو به حدثت الذي النطاق من إزالتها
ما عادة املشكالت هذه ومثل والنتيجة، السبب بني واضحة عالقة توجد ال ذلك، عىل
منهج أساس عىل العامة الصحة خدمة تطوير محاولة املثال: سبيل عىل عسرية. تكون
التي واألدوية بالخدمات الجميع إمداد تقرتح قد بسيطة)، مشكلة أنها (بفرض علمي
الذين السن كبار السكان حالة يف ولكن، فقط، الطبية احتياجاتهم عىل بناءً يحتاجونها
لتمويل املالية املوارد وتناقص حياتهم، عىل للحفاظ متزايد طبي تدخل إىل يحتاجون
من محدود ومستوى الطلب يف محدودة غري زيادة أمام أننا سنجد الطبي، التدخل هذا
ترويض أو طبي أو علمي حل استخدام يمكننا لن السبب ولهذا االقتصادية، املوارد
يشء، بكل الجميع نمد أن يمكننا لن القول، خالصة العامة. الصحة خدمة تطوير مشكلة
وعىل ماذا عىل يحصل من بشأن سياسيٍّا قراًرا نتخذ أن علينا سيجب ما مرحلة وعند
فكرنا إذا املستعصية. املشكلة عىل جيًدا مثاًال املزمنة املشكلة هذه وتعترب أساس. أي
املشكلة فهم من فسنتمكن العامة»، املرض «خدمة أنها عىل العامة الصحة خدمة يف
أمر املكسورة الساق عالج إن البسيطة: املشكالت من سلسلة ألنها مختلفة؛ بطريقة
يف طبيون متخصصون أيًضا وهناك له، علمية حلول فهناك البسيطة؛ للمشكلة مكافئ
املطاعم أحد إىل زحفت) (معذرة، دخلت إذا ولكن عالجها. كيفية يعرفون املستشفيات
املرجح غري من ألنه مستعصية؛ لتصبح املشكلة فستتحول املكسورة، ساقك عالج طالبًا
ثم، ومن لعالجها. الالزمة املوارد أو املعرفة لديه باملطعم املوجودين من أيٍّا تجد أن
تواجهك التي املشكلة نوع تحديد إن موضوعيٍّا؛ ال شخصيٍّا املشكالت تصنيف يصبح

معلومات. من لديك يتوافر ما مقدار وعىل وقتها موقعك عىل يعتمد
العامة الصحة خدمة معها تتعامل التي املشكالت من الكثري فإن ذلك، عىل عالوة
ولكنها صحية، مشكالت تعترب ال ببساطة — والعنف املخدرات، وإدمان السمنة، —
واملؤسسات القطاعات يف تسترشي التعقيد شديدة اجتماعية مشكالت تكون ما عادة
واحد مؤسيس إطار طريق عن حلها محاوالت فإن لذا بينها، وفيما املختلفة الحكومية
توجد ال غالبًا — األمر واقع يف — ألنه األحيان؛ أغلب يف بالفشل تبوء أن لها املقدر من
(عىل عندها املشكلة تُحل التي النقطة أي — املستعصية املشكالت يف توقف» «نقطة
بنا ينتهي ما وعادة — حللناها) ألننا أخرى مرة الجريمة مشكلة نواجه لن املثال: سبيل
بني نربط ما عادة املستعصية. املشكالت حل نستطيع لن بأننا باالعرتاف مضطرين األمر
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قيادة؟ يعد ال الذي ما

فعله، الواجب ما ومعرفة بحزم الترصف املشكالت، حل عىل القدرة أي وعكسها؛ القيادة
نكون أن علينا بالتحديد السبب ولهذا املستعصية، املشكالت حل كيفية نعرف ال ولكننا
إذا فعله. علينا الذي ما تحديًدا نعرف ال ألننا حازمة؛ بأفعال قيامنا أثناء للغاية حذرين
الواقع الضغط ولكن مستعصية، وليست بسيطة املشكلة فستكون فعله، علينا ما عرفنا
مشكالت كانت لو كما املشكالت حل محاولة إىل يقودنا ما عادة بحزم لنترصف علينا
عىل عالجه محاوالت ركزت كمشكلة، األوىل للمرة العاملي االحرتار ظهر عندما بسيطة.
الحيوي، الوقود تطوير يف تجىل الذي بسيطة)، (استجابة العلم طريق عن املشكلة حل
من كبرية كمية من العالم جرد قد الحيوي الوقود من األول الجيل أن اآلن ندرك ولكننا
هذا إن نقول أخرى مرة جديدة. مشكلة يمثل أصبح حل أنه بدا ما فإن لذا الغذاء؛ موارد
مشكالت فستظهر املستعصية؛ املشكالت حل حاولنا ما إذا سيحدث ما عىل جيد مثال
— يتفاقم نجعله أو الوضع نحسن أن يمكننا لذا األصلية. املشكالت عىل لترتاكم أخرى
نتمكن ال قد ولكننا — أكثر وبوقود برسعة أو أقل وبوقود ببطء سياراتنا نقود أن يمكننا
عن مختلف عالم مع التعايش نتعلم أن بإمكاننا أنه إال العاملي، االحرتار مشكلة حل من
جديد من نبدأ أن يمكننا ال أخرى، وبعبارة املستطاع. قدر منه نستفيد وأن ألفناه الذي
والدينيني السياسيني املتطرفني من الكثري أن من الرغم عىل مثاليٍّا، مستقبًال نصوغ وأن

ذلك. نفعل أن يف يرغبون قد
التعاون أهمية يعني ألنه السياق؛ هذا يف كبرية أهمية ذو أمر الجماعي» «العمل
أن بمعنى فردية، بحلول البسيطة املشكالت تحظى قد املستعصية. املشكالت لعالج
املستعصية املشكالت إن حيث ولكن معها، التعامل كيفية األرجح عىل يدركون األفراد
النوع يطرح أن الفردي القائد عىل ينبغي القائد، جانب من الحل بغياب جزئيٍّا تُحدد
املشكلة، بشأن تسوية إىل للتوصل محاولة يف الجماعة إلرشاك األسئلة من الصحيح
ألن الجماعة؛ إىل الفرد من السلطة تحويل إىل تحتاج املستعصية املشكالت أن بمعنى
اليقني عدم حالة إن حلها. يف األمل يعطي أن يمكن ما وحدها هي الجماعة مشاركة
بل علًما ليست أُعرفها، كما القيادة، أن فكرة تتضمن املستعصية للمشكالت املصاحبة

املعقدة. الجماعية املشكالت مواجهة يف املجتمع إرشاك فن أي ؛ فنٌّ
لظاهرة االستجابة أو للنقل، اسرتاتيجية تطويَر املستعصية املشكالت أمثلُة تشمل
العامة. للصحة نظاًما أو للمجتمع، املعادية للسلوكيات االستجابة أو العاملي، االحرتار
املشكالت من أطول زمنية أطر يف متأصلة بالرضورة ليست املستعصية واملشكالت
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القيادة

مشكلة إىل بسيطة مشكلة تبدو التي القضايا إحدى تتحول ما غالبًا ألنه البسيطة؛
اإلجراءات املثال: سبيل عىل بشأنها. قرار اتخاذ يف التأخر طريق عن (مؤقتة) مستعصية
عىل أسئلة طرح عىل اعتمدت الكوبية الصواريخ أزمة أثناء كنيدي الرئيس اتخذها التي
مستشاريه ضغط من الرغم عىل األمر، يف للتفكري الوقت بعض تطلبت املدنيني مساعديه
لُكنَّا األمريكيني الصقور بنصيحة كنيدي عمل إذا فورية. حلول لتقديم العسكريني
مشكلة والبسيطة؛ املستعصية املشكالت بخالف املشكالت من ثالثة مجموعة شهدنا

نووية. حرب إىل الحالة هذه يف تصل أن املحتمل من كان «حرجة»،
توضيح، إىل الحاجة دون بطبيعتها جلية تكون األزمة، أي الحرجة، املشكلة
ما وعادة حيالها، الالزم واإلجراء بشأنها قرار التخاذ للغاية قصري وقت إىل وتحتاج
اليقني عدم من نوع أي هنا يظهر ال الواقع يف االستبداد. من بنوع مصحوبة تكون
الحاسم اإلجراء اتخاذ دوره يكون الذي القائد سلوك يف األقل عىل فعله، يجب ما بشأن
(اإلدارة)، القياسية التشغيل إجراءات يف ينخرط وأال للمشكلة حل توفري أي املطلوب؛
الجماعية املساعدة وطلب األسئلة طرح أو القرار، اتخاذ تأخري يف ستتسبب كانت إذا

(القيادة).
ُصنَّاع إىل بحاجة سنكون أننا أعتقد فإنني حرجة، مشكالت إىل األزمات تحول عند
األشخاص دائًما نقدر وألننا األزمات. عالج عىل قدرتهم ويف قراراتهم يف حازمني قرار
مديرين يكونون الذين األشخاص (ونتجاهل األزمات وقت الترصف يجيدون الذين
القادة يتعلم ما فرسعان األزمات)، من النادر القليل سوى هناك يكون ال بحيث جيدين
أن شك ال أزمات). صورة يف لتصبح املواقف تشكيل يعيدون (أو األزمات عن البحث
كأزمة املوقف عرض أن أو للموقف مناسب اإلجراء أن من متيقن غري يظل قد القائد
األمر هذا عىل األمثلة تشمل ألتباعه. ظاهًرا يكون لن هذا اليقني عدم ولكن مقنع، أمر
النووية، املفاعالت أحد من إشعاعي ترسب أو مروع، قطار لحادث الفورية االستجابة
الفصل أو الصناعة، قطاعات أحد عمال إرضاب أو قلبية، أزمة أو عسكري، هجوم أو
أو سبتمرب ١١ تفجريات غرار عىل إرهابي هجوم أو األقارب، أحد فقدان أو العمل، من

لندن. يف يوليو ٧
طريقة بدورها، — والقيادة واإلدارة السيطرة — تلك الثالث السلطة أنواع تعترب
والسؤال واملنهج الحل إيجاد هو القرار اتخاذ عن املسئولني دور أن الفرتاض أخرى
بل متمايًزا تصنيًفا األمر يكون أن بهذا يُقصد وال بالرتتيب. املشكلة، لعالج املناسب
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قيادة؟ يعد ال الذي ما

القرار صنع عن املسئولني قيام وراء السبب فهم عىل ملساعدتنا استكشافية وسيلة
اتخاذ منهج أن أفرتض ال لهذا، لآلخرين. مفهومة غري تبدو بطرق إجراءات باتخاذ
حتميٍّا منهًجا يُنتج قد هذا ألن — للموقف الصحيح التحليل عىل يعتمد الصحيح القرار
إلقناع إجراءاتهم عىل رشعي طابع إضفاء إىل يميلون القرار صناع أن أفرتض ولكني —
تضفي املشكالت إلحدى االجتماعية البنية الحديث، خالصة املوقف. بأهمية اآلخرين

السلطة. من معني نوع استخدام عىل الرشعية
٢٠٠٨ عام بدأت التي االقتصادي الركود فرتة خالل العامة املالية الحالة لنأخذ
يجب العامة املرصوفات أي حول جدل يف الدول من الكثري انخرطت حيث مثاًال،
حدب كل من السياسيون ظهر وبالفعل، وجدت. إن يستمر، أن يجب وأيها توفريها،
إيرادات تضيع التي املبذرة الدولة بقطاعات العذاب لينزلوا القادة عباءة مرتدين وصوب
وقد القائمة، األوضاع سبب وهي الحقيقة، يخطئون جعلهم هذا ولكن هباءً. الرضائب
شديدي العام القطاع موظفي ال املبذرين االستثماريني املرصفيني هو املشكلة سبب كان
السلطة ذات املجموعة أو الشخص أن هو دائًما الحال يبقى ذلك، عىل عالوًة التقتري!
— وصياغتها — لتصنيفها تبًعا والقيادة واإلدارة السيطرة أدوار بني ستتنقل نفسها
تتنقل واحدة مشكلة كونها حتى أو مستعصية، أو بسيطة، أو حرجة، أنها عىل للمشكلة
خصوم إليه ينظر ما عادة الذي — التنقل هذا فإن الواقع، يف الثالث. املشكالت أنواع بني
عىل أو املوقف، تغري عند للنجاح رضوري — املواقف يف تضارب أنه عىل القرار صانع
القرار صناع وصول عىل جزئيٍّا للمشكلة املقنع التفسري ويعتمد له. نظرتنا تغري األقل
إذ «القيادة»؛ مفارقة تكمن وهنا األنواع، لهذه وتفضيلهم السلطة من بعينها أنواع إىل

طريقة. بأي تجنبها القرار صناع وسيحاول الطرق، أصعب القيادة تبقى
أساليب مختلف اتفاق كيفية يف التفكري إىل بحاجة أننا إىل «السلطة» مفهوم يشري
ألغراضنا املفيدة األساليب بني من البحث. موضوع السلطة تصنيف مع وأنواعها القوة
والحسابي الجربي اإلذعان من كل بني يفرق الذي اإلذعان، ألنواع إتزيوني تصنيف نجد
مثل «الشاملة» باملؤسسات البدني اإلذعان أو الجربي اإلذعان يقرتن حيث والطبيعي،
الرشكات، مثل «الراشدة» باملؤسسات الحسابي اإلذعان يقرتن حني يف والجيوش، السجون
مثل املشرتكة القيم عىل القائمة املنظمات أو باملؤسسات فيقرتن الطبيعي اإلذعان أما
املشكالت: تصنيف مع جيًدا اتفاًقا هذا اإلذعان تصنيف يتفق املهنية. والجمعيات األندية
باإلذعان البسيطة املشكالت وتقرتن الجربي، باإلذعان عادة الحرجة املشكالت تقرتن
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القيادة

عىل الناس تجرب أن يمكنك ال حيث الطبيعي، باإلذعان املستعصية واملشكالت الحسابي
يكون أن إىل تحتاج نفسها املشكلة طبيعة ألن املستعصية؛ املشكالت عالج عند اتباعك

املساعدة. يف راغبني األتباع
الشكل يف يظهر كما محورين، بني العالقة طول عىل التصنيف هذا تخطيط يمكن
يف األشخاص سلوك يف — املشكلة حل يف اليقني عدم تزايد يمثل رأيس أحدهما ،1-2

املشكلة. لحل التعاون إىل الحاجة ازدياد يمثل أفقي واآلخر — السلطة موقع

بسيطة

حرجة

جربي
بدني

حسابي
راشد

سيطرة  

 تنظيم العمليات  
إدارة 

 

تقديم الحلول   

طرح األسئلة   
قيادة   

عدم اليق= ا>تزايد 

مستعصية

الحاجة 
 ا>تزايدة
 لإلذعان
 التعاوني

طبيعي
عاطفي

بشأن حل ا>شكلة  

والسلطة. والقوة املشكالت تصنيف :1-2 شكل

فلماذا كذلك، األمر كان إذا ولكن الناس، من للكثري بديهيٍّا التصنيف هذا يعترب قد
إىل التحول يف أرغب السؤال، هذا عن لإلجابة التغيري؟ هذا إحداث عىل قادرين غري نظل

املتسقة». «الحلول البعض يدعوه ما واستطالع الثقافية، النظرية

االتساق وإدمان الثقافة (1)

معيارين أساس عىل الثقافات أغلب نصنف أن املمكن من إننا دوجالس: ماري قالت
بعضها ما، ثقافة وقواعد أدوار بأهمية «التشابك» يتعلق والتجميع. التشابك منفصلني:
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قيادة؟ يعد ال الذي ما

وحر فضفاض اآلخر بعضها ولكن الحكومية، البريوقراطية مثل للغاية، صارًما يكون
الثقافة؛ يف املجموعة بأهمية فيتعلق «التجميع» أما الرسمية. غري األندية مثل للغاية،
تركز حني يف القدم، كرة فريق مثل املجموعة، حول كاملة تتمحور الثقافات بعض
النقاط تلك توضع عندما األعمال. رواد من حشد مثل الفردية، عىل أكثر أخرى ثقافات

.2-2 الشكل عىل نحصل مربعني، × مربعني من مكونة مصفوفة عىل

مرتفع

مرتفع   

توجه ا%جموعة

الفردية

الجربية

ا#ساواة

التسلسل الهرمي

منخفض

ار
دو

األ
 و

عد
قوا

 ال
ك:

شاب
لت

ا

الضيقالجيش

السوقاالجتماع

االجتماعية. الحياة لتنظيم رئيسية طرق أربع :2-2 شكل

املرتفع»، و«التجميع املرتفع» «التشابك من كالٍّ الثقافات إحدى تجسد عندما
أهم املجموعة تكون حيث الجيش، يف يوجد الذي مثل صارًما، هرميٍّا تسلسًال سنشهد
بالقواعد االهتمام إىل تفتقر ولكنها بالجماعة أكثر معنية الثقافة تظل وعندما الفرد. من
التي املؤسسات تعتنقها مساواة ثقافات نرى — التشابك» «منخفضة أي — واألدوار
يظل عندما رضوريٍّا. أمًرا الرأي إجماع عن والبحث مقدسة الجماعات فيها تكون
رواد عالم فردية؛ ثقافات نشهد «التجميع»، ب اهتمام عدم ويقابله منخفًضا «التشابك»
عن فكرة أي يعتربون الذين للسوق املحبني والسياسيني العقالنية، االختيارات األعمال،
فئة هي األخرية الفئة والحرية. للفعالية له داعي ال تثبيط عامل القواعد أو الجماعة

27



القيادة

أن يرون بعض عن بعضهم املنعزلون واألفراد جماعي، بعد يوجد ال وفيها الجربية،
قدرهم. حق تقدرهم ال واألدوار القواعد سلطة

من وثابتة لذاتها داعمة تكون أن إىل الثقافات تلك تميل قبل، من ذكرنا كما
منظار خالل من العالم الهرمي التسلسل منارصو يرى آخر، بمعنى الفلسفية. الناحية
عدم أو الكافية القواعد غياب عىل كأدلة تُرى املشكالت هذه مثل الهرمي، التسلسل
املنارصون يرى جانبهم، ومن مجتمع. أو مجموعة جانب من القواعد تلك تنفيذ فرض
كثريًا يتعلق ال فاألمر الجماعة؛ بضعف متصلة مشكلة أنها عىل ذاتها املشكلة للمساواة
املشكلة. لحل يكفي أكرب نحو عىل يتضامن الذي باملجتمع أكثر يتعلق وإنما بالقواعد
— نظرهم وجهة من — فاملشكلة ضعيًفا، األمر بهذا للفردية املنارصين إيمان يكون قد
مواقفهم مسئولية يتحملوا أن األفراد عىل أن يف تتلخص فردية مشكلة أنها الواضح من
وال ضدهم تقف القواعد جميع ألن استسلموا؛ فقد للجربية، املنارصون أما أكرب. بقدر

مأزقهم. من للخروج مساعدتهم مجموعة أي تحاول
من — املتسقة أو — الداخلية األشكال هذه مثل بوجود أنه يف اآلن املشكلة تكمن
دراية عىل ألننا البسيطة أو الحرجة املشكالت مع التعامل يف العالم سيربع التفاهم،
أنصار يستطيع حيث حلها، يف نجحت قبل من اتبعناها التي الطرق وأن حلها بكيفية
حل ذات بسيطة مشكلة وهي السيارات؛ من الكربون انبعاث مشكلة يحلوا أن الفردية
مستعصية. مشكلة وهي العاملي؛ االحرتار مشكلة حل يستطيعون ال ولكنهم علمي،
ليكونوا أخرى مرة العودة عىل السابقني املجرمني مساعدة للمساواة املنارصون يستطيع
مشكلة حل يستطيعون ال ولكنهم بسيطة، مشكلة وهي املجتمع؛ يف صالحني مواطنني
آلية من يحسنوا أن الهرمي التسلسل ملنارصي ويمكن مستعصية. مشكلة وتلك الجريمة؛
االجتماعية؛ الخدمات عىل الحصول بغرض االحتيال تحارب التي القوانني تنفيذ فرض
مستعصية. مشكلة وهي الفقر؛ مشكلة حل يستطيعون ال ولكنهم بسيطة، مشكلة وهي
بحلها ليقوموا الناس عىل نفسها تعرض ال املستعصية املشكالت أن فيه شك ال مما
املتنوعة واملؤسسات الثقافات نطاق خارج تقع ألنها املتسقة؛ األساليب هذه خالل من
من وأصبح وأدمناها الثقافية تفضيالتنا يف أنفسنا حرصنا ألننا بل منها، العديد وعرب
تقوم «ال بروست: قال وكما مختلًفا، شيئًا لنرى عاملنا خارج نخطو أن علينا الصعب
عىل الحصول عىل بل جديدة، طبيعية مناظر عن البحث عىل الحقيقية االستكشاف رحلة

جديدتني.» عينني
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قيادة؟ يعد ال الذي ما

املستعصية املشكالت حل املتسقة األساليب تستطيع ال ملاذا (2)
ذلك؟ يف الخرقاء األساليب تنجح قد حني يف

الحرجة املشكالت حل سوى يمكنها ال (املتسقة) الوحيد الشكل ذات الحلول كانت إذا
الخرقاء. الحلول عليه يُطَلق بما الثالث املشكالت حل كيفية يف نفكر أن فعلينا والبسيطة،
املشكالت حل يف البارع املعماري املهندس طريقة تجنب إىل بحاجة نحن األمر، حقيقة يف
من األمر إىل والنظر — البداية من املثايل املبنى تصميم وإعادة فارغة بورقة البدء —
نفسها البسيطة للغة طبًقا أو بنفسه. باإلصالحات يقوم الذي اليدوي العامل نظر وجهة
الفتقار «نظًرا أنه بإدراك نبدأ ألن بحاجة إننا كانط، إيمانويل الفيلسوف يتحدثها التي
هذا لنوضح العاملي االحرتار نتناول دعونا أبًدا». مثايل يشء ينجز لم الكمال، إىل البرش

األمر.
نتيجًة املشكلَة الهرمي التسلسل منارصو يعترب حيث املوضوع، 3-2 الشكل يلخص
ولكن كيوتو. اتفاق غرار عىل اتفاق وجود هو املطلوب وتطبيقها؛ املالئمة غري للقوانني
ولكن وتطبيق تغيري إىل بحاجة التي هي ليست القوانني بأن املساواة منارصو يجادل قد
طرق نطور أن علينا أي تغيري؛ إىل تحتاج التي هي الكوكب تجاه العامة توجهاتنا
منارصي نظر وجهة من ولكن أفضل. بطريقة القواعد نطيع أن ال استمراًرا، أكثر حياة
صياغة هو الحل يكون ذلك عىل وبناءً املشكلة، فهم البديلني كال يستطع لم الفردية،
ستنقذنا. التي التكنولوجية املبتكرات إنتاج عىل األعمال رواد ستشجع التي الحريات
يف تكمن هنا املشكلة هالكون. فنحن أمل؛ يوجد ال الجربية، منارصي نظر وجهة ومن

املشكلة. تعقيد يعالج كاٍف تنوع إنتاج من املتسقة الحلول من أي تمكن عدم
بإنقاذ يتعلق فيما فعالة تكون ال قد ولكنها اآلمنة، القيادة القوانني تسهل قد
مجتمعات يف لنعيش ونذهب املركزية مدننا نرتك أن بساطة بكل يمكننا وال الكوكب،
ستكون التكنولوجية املبتكرات أن من الرغم عىل وباملثل، الريف. يف ذاتي اكتفاء ذات
املشكلة. لحل عليها نعتمد أن يمكننا ال أنه إال تساعدنا، قد السوق ضغوط وأن رضورية
واملطالبة للبداية العودة يمكننا ال إذ حلها، يتعذر قد العاملي االحرتار مشكلة الواقع، يف
اختالف بسبب للخطر معرضة االهتمامات مختلف أن وبسبب التلوث، من خاٍل بعالم
األرضار من للحد سياسيٍّا عليه مفاوض اتفاق هو نتمناه ما أقىص وأن الحلول، أساليب
الحلول لتجميع ملتوية، بل خطية غري استجابة إىل يدعو وهذا ممكن. وقت بأرسع
من وتستفيد الثالثة، التفاهم أنواع جميع بني تمزج التي مًعا — الخرقاء أو — املتسقة
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القيادة

منخفض

مرتفع

مرتفع

الفرديةا�ساواة

التسلسل الهرمي

ال يتم تطبيق القوان) تطبيًقا
صحيًحا: وضع شخص انضباطي

يف موضع ا<سئولية لحل ا<شكلة

الجربية

توجه ا<جموعة

وار
ألد

 وا
عد

قوا
 ال

ك:
شاب

الت

إننا بحاجة إىل تسهيل الفردية
وا<نافسة. قوى االبتكار والسوق

ستحل ا<شكلة

ال يوجد ما يمكن القيام به،
فالناس أنانيون أي: نحن

هالكون

Tإننا بحاجة إىل إعادة التفك
يف معدالت استهالكنا، إىل أن نلغي

ا<ركزية ونتحول إىل مجتمعات
اكتفاء ذاتي

العاملي. االحرتار مشكلة لحل التوجه) (أحادية متسقة حلول :3-2 شكل

،4-2 الشكل يف يظهر وكما العام. والفعل الرأي تدفق يف التغري لتساير الجربي اإلذعان
خالل من هنا، تقدم إلحداث الثالث العمل أطر استخدام هو بالفعل إليه نحتاج ما إن

الخرقاء». للحلول «مساحة إفراد
للحلول املهم املكون أن إىل 5-2 الشكل يشري الخرقاء؟ الحلول تبدو كيف حسنًا،
واملساواة الفردية مًعا: الثالث الثقافات أنواع عنارص بني الجمع هو بالرضورة الخرقاء
دمجها عند — أساليب نجد الثقافات أنواع من نوع كل داخل يف الهرمي. والتسلسل
نحو التقدم بعض لتحقيق تكفي بدرجة املستعصية املشكالت فحص شأنها من — مًعا
مستعصية مشكلة كل أن إدراك مع حدة، عىل منها كالٍّ نستعرض دعونا لها. حل إيجاد
واملوضوعات األساليب بني معينة بطريقة الجمع وأن األخرى عن تختلف أن املرجح من
لضمان باألرقام» «رسم منهج هذا يعترب ال آخر، بمعنى حلها. يستطيع الذي وحده هو

ال. أو ينجح قد تجريبيٍّا فنٍّا بل حل، عىل الحصول
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قيادة؟ يعد ال الذي ما

ترشيعات أكثر قوة متعلقة
بانبعاثات الكربون و…

منارصو ا�ساواة

تغي6 أنماط االستهالك وزيادة االستدامة و…

استخدام االبتكارات
التكنولوجية لعالج مشكلة
االحرتار العاAي عىل جميع

اAستويات و…

مساحة
الحلول الخرقاء

الهرميون

الفرديون

املستعصية. العاملي االحرتار ملشكلة خرقاء حلول :4-2 شكل

الهرمي التسلسل (3)

إجابات ال أسئلة :١ ه

أن يجب القائد دور بأن الهرمي التسلسل منارصو يعرتف أن هي هنا األوىل الخطوة
يُِعدُّ جديًدا أسلوبًا يبدأ أن إذن القائد عىل أسئلة. طرح إىل إجابات تقديم من يتغري
معسكر يف السائد املبدأ أن هو السبب فإن األمر، واقع ويف الجماعية. للمسئولية الجماعة
السلطة يمتلك من هو وحده الهرمي التسلسل قائد أن هو الهرمي التسلسل منارصي
من األساليب يف التحول بهذا ويتصل طرحها. إىل األسئلة إجابة من مشاركته لتغيري
هياكل. ال عالقات تماًما: الهرمي للتسلسل املنارصين يناسب مطلب املحقق إىل الخبري

هياكل ال عالقات :٢ ه

نموذج وجود من الرغم عىل اإلخفاق استمر إذا أنه التغيري نماذج تفرتض ما عادة
تدل ولكن الصحيح. بالرتتيب الروافع تحريك يستطع لم القائد ألن فهذا التغيري،
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القيادة

التعاطف ال األنانية
مجتمع ا1ص/ الواحد ال مجتمع جربي

ذكاء جماعي وليس عبقرية فردية

مساحة الحلول
الخرقاء

الهرميون

إعطاء اإلذن
عالقات ال هياكل
أسئلة ال إجابات

الفرديون

انحراف إيجابي
 ال إذعان سلبي

معارضة بناءة
ال موافقة مدمرة

قدرة سلبية

منارصو ا$ساواة

املستعصية. املشكالت لحل خرقاء أساليب :5-2 شكل

ليست السلطة ألن صعبًا؛ التغيري القادة اعتبار سبب عىل بدقة تلك امليكانيكية االستعارة
والتغيري عالقة، السلطة إن تحريكها. يمكن روافع توجد ال ولهذا امتالكه يمكنك أمًرا
هم وحدهم، القادة وليس األتباع، األمر، حقيقة يف واألتباع: القادة بني العالقة عىل يقوم

آالت. ال أنظمة املؤسسات ألن يدمرونها؛ أو التغيري اسرتاتيجيات يضعون من

اإلذن إعطاء :٣ ه

إذا األتباع: ترصف لحرية خطري كمثبط حالها عىل التقليدية الرسمي القائد سلطة تظل
أمر العمل موضوعات حول الرأي يف واالختالف املفتوحة النقاشات بأن املدير يخربك لم
املعارضة يف شاركوا الذين هؤالء معاقبة عدم خالل من ذلك يُثْبَُت ثم ومن — به مرحب
مؤسستَهم املرءوسون وسيرتك الجدل، من الكثري هناك يكون لن فعندها، — البناءة
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قيادة؟ يعد ال الذي ما

عىل الهرميني إىل يُنَْظُر السبب، لهذا رئيسهم. إلنقاذ اإلذن عىل يحصلوا لم ألنهم لتغرق؛
املعايري. لتغيري اإلذن يعطوا أن يجب ألنهم الخرقاء؛ األساليب يف ا مهمٍّ دوًرا لهم أن

الفردية (4)

سلبي إذعان ال إيجابي انحراف :١ ف

إىل ا مهمٍّ السلوك هذا يكون وقد املعايري، عن غالبًا يحيدون من هم الفرديون يعترب
من فيتنام إىل سترينني ومونيك جريي ذهب ،١٩٩٠ عام يف املثال: سبيل عىل بعيد. حد
ألنهم سترينني؛ آل تعجب ولكن، األطفال». «أنقذوا الخريية الجمعية يف املشاركة أجل
التغذية. سوء من عامة حالة وسط جيدة تغذية عىل يحصلون األطفال بعض وجدوا
نتاج إنها التغذية؛ سوء عن قديمة تقليدية حكمة العامة الفيتنامية الثقافة أنتجت لقد
حالة وسوء والفقر الطعام توزيع وسوء العامة الصحة بصيانة االهتمام عدم بني املزج
العليا االجتماعية الطبقة من أطفاًال ليسوا — األطفال بعض نجد النقيض، وعىل املياه.
— اإليجابي الجانب نحو املنحرفات — أمهاتهم ألن التغذية؛ من جيًدا قدًرا ينالون —

األمهات: عىل إنه تقول التي التقليدية الثقافة تجاهلن

الكابوريا مثل الدنيا، الطبقة شائًعا/تتناوله يعترب الذي الطعام تجنب •
والجمربي.

باإلسهال. املصابني األطفال إطعام عدم •
فقط غذائيتني وجبتني إطعامهم أو بأنفسهم، أنفسهم يُطعمون األطفال ترك •

اليوم. مدار عىل

ييل: بما األمهات تلك قامت ذلك من وبدًال

غذائية قيمة ذا كان والذي الدنيا، الطبقة تتناوله الشائع/الذي الطعام استخدام •
عالية.

للشفاء. رضوري أمر وهو باإلسهال، املصابني األطفال إطعام •
أنفسهم يُطعمون الذين (األطفال اليوم خالل كثرية مرات األطفال إطعام •
األطفال معدة تحتمل وال ملوثًا، طعاًما فيصبح األرض عىل الطعام يُسقطون
يف مرتني إطعامهم حتى فإنه لذا الواحدة، املرة يف الطعام من معني قدر سوى

صحيح). غري أمر اليوم
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القيادة

فيها تسببت قد مشكالت تكون ما غالبًا املؤسسات داخل املشكالت إن بإيجاز،
عنه. نبحث أال نتعمد ولكننا أيًضا، جليٍّا الحل نجد ما غالبًا ولكن بنفسها،

السلبية القدرة :٢ ف

اعترب ظله. يف الفرديون يزدهر للغموض، الغالب يف يرتاحون ال الهرميني أن حني يف
اليقني، لعدم مرتاًحا تظل أن عىل القدرة هي السلبية» «القدرة أن كيتس الشاعر
يف ليست الحقيقية املهارة فإن لذا وغامضة، يقينية غري بطبيعتها املستعصية واملشكالت
القدرة توفر باختصار، وجودها. يف فعاًال تظل أن ولكن اليقني عدم حالة من التخلص
ألجندة فعل كرد الترصف وراء االنقياد وعدم األمور يف للتفكري واملساحة الوقت السلبية
يف القرار اتخاذ بني شتاين مقارنة تتناول مخطئًا. لكن حازًما؛ تكون أن أو آخر شخص
مواقف يف جيد بشكل املوضوَع هذا الثالثة األميال جزيرة ويف الفضائية ١٣ أبوللو مهمة
«األحداث فإن وهكذا العصيبة. املواقف يف املساعدة يد ملد رضورية الخربة فيها تكون
يبدو العالم يعد «لم عندما — الثالثة األميال وجزيرة ١٣ أبوللو رضبت التي الكربى»
عن املسئولني األشخاص من مختلفة استجابات استثارت — ومنظًما» عقالنيٍّا نظاًما
— الفضائية ١٣ أبوللو مركبة رضبت التي القدرية» «األحداث تركت القرار. اتخاذ
بتجنب ولكن، أمل، أو ماء أو طاقة أو أكسجني أو طعام دون الفضاء رواد — االنفجار
متأنٍّ تحليل خالل من األريض، الطاقم استطاع االستنتاجات، إىل للقفز الغريزي اإلغراء
(نموذج مؤقت الكربون أكسيد ثاني لغاز منقٍّ جهاز إنشاء خالل ومن للمشكالت، وواٍع
وعىل األرض. إىل بأمان املركبة يعيد أن بنفسه) اآلالت يصلح الذي العامل منهج عىل مثايل
الكربى» «األحداث قادت ،١٩٧٩ عام النووية الثالثة األميال جزيرة أزمة يف النقيض،
دون أكثر يسوء املوقف جعلت فورية خطوات يتخذوا أن إىل القرار اتخاذ عن املسئولني
الوضع، تفاقم يف تسببوا حيث مخطئني، لكن حازمني القرار صناع كان الواقع يف قصد.
تحمل عىل القدرة فإن لذا تحل. لم املشكلة أن إىل تشري أدلة أي ذلك بعد أنكروا عندما
هذا يؤدي (حيث وجوده إنكار أو الهلع) إىل يؤدي (حيث تفاقمه عدم من والتأكد القلق
هذين يف املسئولية حس عن ناتجة متباينة ترصفات عنها نتج إجراء) أي اتخاذ عدم إىل

السيناريوهني.
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قيادة؟ يعد ال الذي ما

مدمرة موافقة ال بناءة معارضة :٣ ف

الهرميني من كل يُطلقها التي التحذيرية الدعوات مقاومة يف الفرديون يربع وأخريًا،
مليلجرام السمعة سيئة التجارب ومنذ واملجموعة. للقوانني لالنصياع املساواة ومنارصي
الوقت معظم يف الناس أغلب أن نعرف ونحن الستينيات، يف اإلذعان عن وزيمباردو
كان إذا أبرياء، آخرين بأشخاص األلم إنزال إىل هذا أدى وإن حتى للسلطة يخضعون
ما وكل املسئولية، تحمل من معفيني يكونون فإنهم األتباع، لدى مقبوًال العقيل املبدأ
تكمن ال أخرى، بعبارة متزايدة. بصورة اإليذاء) يف (املشاركة األلم إنزال هو به يقومون
ضمان يف بل املوافقة، ضمان عدم يف املستعصية للمشكالت قادتنا مواجهة صعوبة
تستطيع ال ولكنها املستبدين، بواسطة عليها الحصول السهل من فاملوافقة املعارضة،
التبعية قرين هي املدمرة واملوافقة مدمرة، تكون غالبًا ألنها املستعصية؛ املشكالت عالج
ما إن املستعصية. املشكالت لعالج اإلطالق عىل مناسب غري إطار وهي املسئولة، غري
بأن مديريهم يخربوا ألن االستعداد لديهم الذين البناءون املعارضون هو ا حقٍّ نحتاجه
ترششل ونستون مع باستمرار يفعل بروك آالن املارشال كان كما (مثًال خاطئ قرارهم

نحتاجهم؟ ملاذا للمساواة، املنارصين عن ماذا حسنًا، الثانية). العاملية الحرب أثناء

املساواة منارصو (5)

فردية وليسعبقرية جماعي ذكاء :١ م

أهمية ازدادت كلما األمر، حقيقة ففي األفراد، القادة إىل والفشل النجاح نعزو ما عادة
لدينا املتوفر الدليل كان وإن حتى األمر، بهذا قيامنا احتمالية ازدادت الفشل، أو النجاح
الفشل، أو النجاح حدوث كيفية نفحص عندما ولكن واهيًا. بالفرد الحدث صلة عن
املثال: سبيل عىل فردي. لفعل وليس اجتماعي لفعل نتيجة يكون ما عادة أنه نجد
بالتجزئة، البيع مجال يف يعمل كان الذي اإلنجليزي األعمال رجل نورمان، أرتيش أنقذ
مليارات ٦٫٧ بمبلغ مارت وول لرشكة وباعها ،١٩٩١ عام وشيك إفالس من أسدا رشكة
عبقري فرد عمل االستثنائي النجاح هذا خلف يكمن لم .١٩٩٩ عام اسرتليني جنيه
(املدير كينج جاستن اإلدارة: مجلس مستوى عىل يضم موهوب فريق عمل ولكن منعزل،
بعد)، فيما لبوتس التنفيذي (املدير باكر وريتشارد بعد)، فيما لسينسربي التنفيذي
بوتس)، بعدها من ثم بعد، فيما إس أو بي إتش لرشكة التنفيذي (املدير هورنبي وآندي
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القيادة

الذكاء عىل أسدا رشكة نجاح قام باختصار، بعد). فيما امللكي الربيد (رئيس ليتون وآالن
باملشكالت يتعلق فيما األهمية شديد األسلوب وهذا فردية. عبقرية عىل وليس الجماعي
هو املجتمع إن األفراد؛ ال األنظمة من الجماعية االستجابات إىل تحتاج ألنها املستعصية

القائد. عاتق عىل بها يلقي أال ويجب مسئوليتها يتحمل أن يجب من

جربي مجتمع ال الواحد املصري مجتمع :٢ م

يف املتحدة؛ اململكة ليسرت، برونستون، يف محلية مجتمع قائدة جلوفر، آن إىل الفضل يرجع
جريانها حشدت عندما بالقدر»، «مؤمن مجتمع إىل جربي مجتمع من مجتمعها تحويل
للمجتمع معادية أفعال يف تورطت الشباب من عصابة ومواجهة لالتحاد املحليني
محوًال املجتمع حركة شل الرتهيب هذا بالرتهيب. الحكومية املساكن مجمع يف وتحكمت
مشكلة جميًعا تؤرقهم — جربي مجتمع — املنعزلني األفراد من مشتتة مجموعة إىل إياه
مجموعة جلوفر أقنعت وعندما حيالها. يشء بأي القيام يستطيعون ال ولكنهم العصابة
ُرِدَعت العصابة، ومواجهة — كمجموعة — منازلهم من بالخروج الناس من كبرية
كونها يتخطى أمًرا فعلته ما وكان الحي، من األمر آخر يف أعضاؤها وُطرد العصابة
بل سهلة، تكون لن مخاطرة عىل اإلقدام يف والرغبة ما أمر لفعل تكفي بدرجة شجاعة
التي الجماعية الهوية لتغذية االجتماعي املال رأس بناء أهمية بإدراك يرتبط األمر كان

قدريٍّا. مجتمًعا أنتجت

األنانية ال التعاطف :٣ م

اآلخرين، موضع أنفسهم وضع عىل قدرتهم هو املساواة ملنارصي األخري األسلوب وأخريًا،
الرضوري األمر وهو اآلخرين، وبني بينهم تفاهم حدوث يسهل الذي التعاطف ينتجوا وأن
جونز إجابة كانت القدرة؟ هذه نمتلك أن يمكننا كيف ولكن املستعصية، املشكالت لعالج
تقودهم من موضع نفسك تضع وأن بمؤسستك، الخاص اإلنسانيات عالم تصبح أن هي
تستطع لم إن ألنك الجماعي؛ الجهد يف إرشاكهم يف ترغب من حياة لتجرب الوقت لبعض
تمام األسلوب هذا يختلف تحفيزهم؟ سيمكنك فكيف املشكلة، إىل ينظرون كيف تفهم أن
مؤسساتنا؛ يف العمل سري كيفية عن املعلومات عىل للحصول املعتادة طرقنا عن االختالف
االستقصاءات يف أو الرتكيز مجموعات يف املوظفون يقوله ما أن املعرفة تمام نعرف ألننا
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قيادة؟ يعد ال الذي ما

املؤسسات وقادة التنفيذيني املديرين من العديد يعمل للعالم. الطبيعية رؤيتهم يعكس ال
ويفاجئون ذلك، يفعل ال غريهم الكثريين ولكن العاديني، املوظفني بني منتظمة فرتات
مجموعات توقعتها التي بالطريقة لهم تستجيب تعد لم الهرمي التسلسل قاعدة بأن

للموظفني. استقصاء آخر أو الرتكيز

الخالصة (6)

املشكالت من حدث الذي التحول أن يربر املعارصة القضايا من الكثري تعقيد أن يبدو
املستعصية. املشكالت لعالج أكثر مناسب الخرقاء الحلول إىل املتسقة والحلول البسيطة
مستعصية ال بسيطة تكون املشكالت — معظم بل — من الكثري األمر، حقيقة يف ولكن،
رؤسائهم من مساعدة دون العادية، بواجباتهم يقوموا أن الناس من فقط وتحتاج
لتفضيالتنا أرسى أصبحنا أننا هو الحقيقي الخطر بإدارتهم. ويقوموا فيهم ليتحكموا
وأدمن التعاونية، القيادة املساواة منارصو وأدمن السيطرة، الهرميون أدمن فقد الثقافية؛
حقيقة يف بسيطة. مشكالت جميعها كانت لو كما املشكالت جميع مع التعامل الفرديون
عندما الخرقاء األساليب استخدام علينا الواجب من يكون عندما االتساق، أدمنا لقد األمر،
نظرنا؛ يف التغيري صعوبة سبب هذا يفرس وقد للمهمة، مناسبة غري أساليبنا أن يثبت
لعالج رشاكات يف العام القطاع مؤسسات تتعاون عندما — املثال سبيل عىل — ألنه
يفشل للمجتمع، املعادية السلوكيات أو الكحوليات تعاطي مثل املستعصية، املشكالت
عندما وباملثل، القيادة. لتويل بعًضا بعضهم تفويض يرفضون) (أو املتباينون الرشكاء
مثبط يحبط ما غالبًا العاملي، االحرتار مثل العاملية، املشكالت تعالج أن الدول تحاول
لهذه عالجنا أسلوب يف التفكري إلعادة طريقة هناك حل. إيجاد نحو التقدم ذاته املساواة
تحتاج الجماعية القيادة ليلعبوه: أيًضا دور لديهم الهرميني أن إدراك وهي املشكالت
األمر يتطلب عندما كاليفورنيا، والية اكتشفت وكما ليقودها. ما كيان أو ما شخص إىل
يصوت حني يف العام، اإلنفاق زيادة ملصلحة يصوتون الذين هؤالء من هامشية أغلبية
األحيان بعض يف ميزانية)، وضع (أو الرضائب زيادة عىل الترشيعي املجلس أعضاء ثلثا
كان هل الحال؟ هذا عىل دائًما األمر كان هل ولكن، الحد. عن زائدة املساواة تكون قد
األسئلة. هذه عن التايل الفصل يجيب املايض؟ يف مختلفة قيادة طرق يستخدمون القادة
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الثالث الفصل

القيادة؟ كيفكانت

يمكننا حسنًا بداية؟ يعد الذي ما الواقع، ويف ونشأتها؟ القيادة ببداية بالنا نشغل ملاذا
وجود بداية ال املدون، التاريخ بداية هي القيادة لباحثي «البداية» أن نفرتض بأن البدء
أحجامها باختالف — واملجتمعات األنظمة جميع لدى كان القدم، منذ البرشي. الجنس
عادة، واحد، شخص يف يتجسد ما دائًما، وليس عادة، القيادة من ما نوع — وقدمها
— دائًما كانت القيادة أن بالرضورة األمر هذا يعني ال رجًال. يكون ما دائًما، وليس
يشري ولكنه بالذكور، فقط تختص كونها عن ناهيك وأساسية، مهمة — دائًما وستظل
القيادة أن نثبت أن إذن يمكننا كيف الوقت. طوال قائد لوجود حاجة دوًما هناك أن إىل

والزمان. املكان عرب تغريت قد القيادة وأساليب أنواع أن أو رضوري، أمر
وجود عىل أساًسا السحيقة العصور يف كبري بقدر بالقيادة معرفتنا اعتمدت
التاريخ، يُكتب القيادة: عن تعلمناه الذي األول الدرس نجد وهنا املكتوبة، النصوص
الناجحني العسكريني القادة من كل عىل هذا وينطبق الفائزين، بأيدي عام بوجه
الكيفية — عن ونتساءل — يف نتأمل قد األوىل الفئة ففي الناجحة، السياسية والجماعات
أو األكرب اإلسكندر انتصارات عن املعلومات من الكبري الكم هذا بها إلينا وصل التي
عن تقريبًا شيئًا نعلم ال لكننا سبارتاكوس، عن القليل إال توافر عدم مع قيرص، يوليوس
واإلجابة، املاضية. العصور يف االستعباد مجتمعات هزت التي العبيد ثورات من مئات
كلفا أو بأنفسهما انتصاراتهما تاريخ كتبا قيرص يوليوس أو اإلسكندر أن يف شك ال
نصوصمكتوبة، أي سبارتاكوس يرتك لم حني يف منهما، سلطوي بأمر بكتابته محرتفني
املكتوبة. سادتهم نصوص يف ذكرهم ورد من هم اآلخرين العبيد قادة من ا جدٍّ والقليل
— الكالسيكية القيادة عن مواد أي لقراءة تمهيديٍّا تحذيًرا أقدم أن يجب السبب، لهذا
األحداث فسجالت املصدر، إىل ننتبه أن وهو — املعارصة القيادة عن مواد أي وكذلك



القيادة

أغراض تحقيق بهدف متحيزة تكون ولكنها الحقيقية، للمعلومات محايًدا ناقًال ليست
معينة.

احتوائها عىل — ما حد إىل — تعتمد األول املقام يف التاريخية األحداث هذه كتابة
املعتادة غري األحداث تسجيل إىل نميل أخرى، بعبارة أهمية. ذات معلومات أي عىل
أسلوب عن قيمة معلومات أي لدينا توجد ال لهذا، ونتيجة ما، حد إىل االستثنائية أو
السلم حقبة يف القيادة عن أو عام، ٢٠٠٠ منذ الصغرية الصينية املزارع إحدى إدارة
سجالت نمتلك ولكننا نفسها، الزمنية الحقبة يف الغال بالد يف السلتيني قبائل بني النسبي
النصوص بعض ولدينا الوقت، هذا يف والرومان السلتيني بني قامت التي الحروب عن
وصلت التي النصوص فإن ذلك، ومع الوقت. هذا يف الصينيني الحرب قادة عن املكتوبة
السلتيني ألن أوًال، رومانية: نصوص والرومان الغال بالد بني بالحروب وتتعلق إلينا
من هم عام، بوجه الرومان، ألن وثانيًا، الشفهية، الثقافات سادته أميٍّا مجتمًعا كانوا
املكتوبة النصوص هي طويلة زمنية حقب طوال يستمر ما إن أخرى مرة أقول انترص.
اعتمد األمية، املجتمعات قيادة ألساليب فهمنا فإن لذا الشفهية، الحكايات ال واآلثار،
إلينا وصل ومما املجتمعات. هذه قدر من تقلل التي اآلخرين، نصوص عىل الغالب يف
السجالت من عليها حصلنا والتي والكتابة القراءة سبقت التي القديمة، الحضارات عن
القادة ذات — املتجاورة القبائل بني والتعايش السلم فرتات إن القول يمكننا األثرية،

ومتباعدة. قليلة كانت — باإلنسانية املؤمنني
القيادة ممارسة تطورات يف الرئيسية املكونات من كانت الحرب أن يتضح إذن
فيما األكادية الدولة ملك امليالد) قبل ٢٣٣٤–٢٢٧٩ (حوايل األول» «رسجون فمن األوىل،
الكريتية الحضارة ومن مرص، ملك الثاني رمسيس إىل األوسط، بالرشق اآلن يعرف
السند بوادي الهارابانية الحضارة إىل امليالد قبل ٣٠٠٠ عام يف تقريبًا قامت التي األوىل
القيادة أن أدركنا الصني، يف املسورة هو هوانج بمستعمرات مروًرا الوقت، نفس يف
هذا إن أقول أخرى مرة والهيمنة. البقاء إىل السعي يف مصرييٍّا دوًرا لعبت العسكرية
هي العسكرية القيادة أن أو الحرب يف نشأت قد القيادة أن عىل إرصارنا يعني ال
كافية معلومات نمتلك ال أننا هو بساطة بكل فاألمر الكالسيكية؛ القيادة عنارص أهم
أن عىل الحال يبقى ولكن األمر، هذا إنكار أو تأكيد من تمكننا العصور هذه عن
إليه أشار ما وهو الحروب، بشن إما تتعلق القيادة عن القديمة الكتابات أهم بعض
بوسائل للسياسة «امتداد بأنه كالوسفيتز فون كارل الربويس العسكرية النظريات واضع
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القيادة؟ كانت كيف

الكالسيكية الحقبة عىل باألخص األمر هذا ينطبق نفسها. السياسة ممارسة أو أخرى»،
حداثة. األكثر األدبيات إىل االنتقال قبل أوًال سنستعرضهما اللتني النهضة، وحقبة

الكالسيكية القيادة دراسات (1)

عام حوايل ُكتب الذي كوتيليا، ملؤلفه «أرتاشاسرتا» كتاب نجد األوروبية، القارة خارج
مجموعة ن تضمَّ والذي بالهند، اآلن تُعرف التي موريا مملكة أجل من امليالد قبل ٣٢١
ربما ولكن اعتبارهم، يف يضعوها أن القادة عىل التي العملية والتوجيهات النصائح من
وما — القديمة الصني — ومكانه زمانه يف كبريًا نجاًحا حقق مكتوب نص أقدم كان
من الحرب» «فن هو الحارض الوقت حتى التنفيذيني الرشكات مديري لب يخلب يزال
حقيقة اآلن حتى يتضح لم األمر، حقيقة يف امليالد). قبل ٤٠٠–٣٢٠) تزو صن تأليف
وتالمذة أتباع كان وربما الحرب»، «فن كتاب منها تكون التي املأثورة األقوال ألف من
بسبب االفرتاض هذا يقرتح نفسه النص الواقع، يف منها. الكثري كتبوا من هم تزو صن
إرشاف تحت تُجرى مناقشة يف الشخصيات من العديد مشاركة مع الحوارية، بنيته
جموع مسئولية «تقع بوضوح: القيادة عن املحورية الرسالة تظهر هذا، مع صن. املعلم
روحهم يُطلق من فهو واحد، رجل عاتق عىل رجل مليون من تتألف التي املقاتلني
عرض يف الحرب» «فن كتاب يبدأ األمر، لهذا إثباته وبمجرد .(٢٠ (مانوفر القتالية»
منها ليستفيد الحربية والتكتيكات عنارصاالسرتاتيجيات أهم حول تدور حوارية لوحات

العسكريون. القادة
املعتدل للجوهر مناسب نحو عىل ولكن الغربية، للعقلية بالنسبة املفارقة، من
القتال أن هو الحرب» «فن كتاب من املستفادة الدروس أهم أحد أن الطاوية، ألصولها
ينترصون «الذين ألن: نظًرا إليها، اللجوء العسكريني القادة عىل يجب التي الخيارات آخر
يجعلون الذين هؤالء هم القادة أفضل وإنما باملهارة، ا حقٍّ يتمتعون ال املعارك جميع يف
صن يرص املدن). لحصار (التخطيط قتال» دون قوة وال لها حول ال اآلخرين جيوش
تفادي فن هو الحرب فن ألن النرص؛ عنارص أهم هي االسرتاتيجية أن عىل ذلك بعد تزو

الرضورية. غري الرصاعات
تقاتل، أن عليك يجب كان إذا الفلسفة: لهذه طبيعية نتيجة الذهبي» «الجرس يعترب
املوارد حيث من مكلفة املواجهات هذه ألن ممكنًا؛ هذا كان إذا املبارشة الرصاعات فتجنب
اضطررت إذا أما إمداده، وخطوط العدو خطط مهاجمة مجرد من وأخطر واألرواح
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القيادة

فعليك — منكرة هزيمة هزيمته من واثًقا لست ولكنك — لوجه وجًها العدو ملواجهة
سيضطر وإال خالله، من لينسحبوا ألعدائك هروب طريق أي ذهبيٍّا»؛ «جًرسا ترتك أن

وخيمة. العواقب ستكون أخرى ومرة النهاية، حتى للقتال أعداؤك
العاقبة. تحمل وإال التزم بمعنى جسورك: إحراق هي للجدل املثرية الثانية النصيحة
إىل صعد كان لو كما يكون َقُه، لتَُحقِّ هدًفا لقواته القائد يضع «عندما تزو: صن يقول
ولكن تماًما، الذهبي الجرس قاعدة عكس القاعدة هذه بعيًدا.» بالسلم وألقى عاٍل مكان
فسوف للهرب، ميًرسا طريًقا ورأوا بالخطر رفاقك شعر إن ألنه بالعكس؛ تطبيقها يجب
«األرض تزو صن عليه يُطلق الذي األمر — للهرب طريًقا يجدوا لم إذا ولكن يسلكونه،
األتباع التزام نوع هو وهذا البقاء، أجل من بالقتال أنفسهم يلزمون فسوف — امليتة»
«األرايض يف يقول وكما تزو. صن لعمل الطاوية الجذور يعكس الذي قائدهم نحو

الهرب.» قبل يموتون وسوف منه مهرب ال موقف يف «ضعهم التسع»:
العسكريني الخرباء يد يف تُرتك أن يجب العسكرية األمور أن برأيه تزو صن تمسك
الجنرال عىل إنه قلت «إذا يقول: حيث بهم، يتحكمون الذين السياسيني يد يف وليس
إخماد يف ترغب بأنك رئيسك تخرب فكأنك الظروف هذه مثل يف السادة أوامر ينتظر أن
حاالت «هناك التسع»: «املتغريات يف افرتض كما أو هجومية)، (اسرتاتيجية حريق.»
تنتظر ال أمامك، الصحيح الترصف ترى فعندما … السادة أوامر طاعة فيها يجب ال

األوامر.»
الصني، يف العسكرية القيادة تزو صن فيه يدرس كان الذي تقريبًا الوقت نفس يف
القيادة نهضة أن من اإلغريق يحذر امليالد) قبل ٤٢٧ / ٤٢٨–٣٤٧) أفالطون كان
تمثل ما بقدر اإلغريقية الثقافة ازدهار تمثل ال الديمقراطية عىل املعتمدة السياسية
الهرج من نوع القادة انتخاب نظام عن نتج فقد اإلغريقية، للحضارة مباًرشا تهديًدا
القادة يشجع أن شأنه من هذا ألن أفالطون؛ يرى كان كما الجاد للنقاش منتدى ال واملرج
التي — والخطر» الكبري «الحيوان — الغوغاء حشود غرائز أدنى يرضوا أن عىل املحتملني
«الجمهورية» كتابه يف أفالطون يفرتض املسألة. هذه عن كتاباته من الكثري يف انترشت
عن كالسفينة) هو (الذي بمجتمعهم يخاطروا ألن استعداد عىل يكونون قد الغوغاء أن
قيادة تحت اإلبحار من بدًال وهكذا، أكرب. بمكاسب يعدهم شخص ألي انتخابهم طريق
تعبري بحسب الفالسفة امللوك (أحد السفينة قائد ليكون األكمل النحو عىل مؤهل شخص
ثم ومن سيسود، من هو شعبية له الذي الغوغائي أن الديمقراطية تضمن أفالطون)،

الكوارث. بصخور لتصطدم السفينة يقود

42



القيادة؟ كانت كيف

البديهي من أفالطون، عند القيادة؟ عىل األقدر الشخص تمييز يمكننا كيف ولكن
البستاني نسأل لن تخصصاتهم: االعتبار بعني األخذ طريق عن الناس مهارات نميز أن
أصاب ما ولكن الدولة. اقتصاد يدير أن املزارع من نطلب أن أو قاربًا لنا يصنع أن
أن الغوغاء يزعم «األخالقية»، باملعرفة األمر يتعلق عندما أنه الشديد باإلحباط أفالطون
السفسطائيني أفالطون عارض بالذات السبب لهذا خرباء. يوجد ال ولهذا خرباء، الجميع
املضمون. عىل الشكل هيمنة عىل يشجع ألنه الخطابة؛ فن الناس علم الذي وأيزوكراتيس
القيادة يعتزمون الذين هؤالء النظام يفسد أن خيش أفالطون أن يشء كل من واألهم
أسايس أمر املجتمع صحة إن وحيث للمجتمع، الخري تحقيق أجل من أخالقية بطريقة
قبل ٣٨٤–٣٢٢) أرسطو واتفق «مجتمعه». الفاسد القائد يدمر أن من بد فال للقادة،
الفاسدين، القادة يد عىل للهجوم تتعرض أثينا أن عىل أفالطون، تالمذة أحد امليالد)،
ل كعرض «الخطابة» كتابه من جزءًا أرسطو كتب املشكلة. إزاء فعله رد اختلف ولكن

أثينا. يف العامة الحياة تفسد بأنها يؤمن كان التي الخطابة»، «حيل

عرصالنهضة يف القيادة دراسات (2)

عىل سيطر كتاب نفسها، املتوسط البحر منطقة يف عام، ١٨٠٠ بحوايل أرسطو بعد ظهر
«األمري» كتاب يكن لم أيًضا. الحايل وقتنا يف بل وقته يف فقط ليس القيادة، عن الكتابة
القرن يف شهرة النصوص أقل العكس عىل كان بل شهريًا، كتابًا مكيافييل نيكولو لكاتبه
ألنه أوًال، مزدوجة؛ مفارقة األمر هذا يف سيجد كان مكيافييل أن شك وال عرش. السادس
أصحاب لدى السياسية وشهرته مصداقيته من بعض استعادة بغرض «األمري» كتب
أرص آخر، بمعنى نيص. ال وصفي كعمل الكتاب هذا كتب ألنه ثانيًا، السابقني. عمله
أن يجب كما ال حقيقته، عىل السياسة عالم ليصف الكتاب هذا كتب أنه عىل مكيافييل
بالواقعية «األمري» كتاب ترشب فقد للتحقيق. قابلة غري أسطورية مثالية صورة يف يكون
ولكن الوقت، ذلك يف له فوًرا والسياسيني الدينيني القادة استنكار إىل أدى مما السياسية
الكتاب، يكن فلم الحارض. الوقت يف شهرته سبب أيًضا تفرس السياسية الواقعية هذه
الكنيسة ولكن التاريخية، الحقائق عىل بل النظريات عىل معتمًدا مكيافييل، يقول كما

املحظورة. الكتب قائمة يف ووضعته َحرََّمتْه الكاثوليكية
انهارت عندما ١٥١٣-١٥١٤ عامي بني ما الفرتة يف «األمري» كتاب مكيافييل كتب
إرشادي كتاب لتأليف مكيافييل سعى الخارجي. واالحتالل األهلية الحرب بسبب بالده
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السابقني والقادة سادته ميِدتيش، عائلة وخاصة السياسيني، القادة جميع به يسرتشد
ميِدتيش عائلة لدى الحظوة ليلقى كتبه كتاب مجرد «األمري» يكن لم ذلك، بعد لفلورنسا.
الهيمنة طريق عن — وإيطاليا فلورنسا عن للدفاع للجهاد نداءً أصبح بل فحسب،

والفرنسيون. اإلسبان الغزاة بهم يقصد الذين «الربابرة» ضد — الفلورنسية
سيزار «األمري»، كتابه يف مكيافييل بهم تمثل الذين األساسيني األشخاص بني من
يف السادس ألكساندر البابا أصبح الذي بورجيا لرودريجو الرشعي غري االبن بورجيا،
الحظ ولكن فلورنسا، استقالل وهدد البابوية الجيوش بورجيا سيزار قاد .١٤٩٢ عام
ضباطه أحد قتل الذي الرجل كان ألنه سيزار؛ يف القادة من مختلًفا نوًعا مكيافييل
عىل سيطرته خالل املربرة غري القسوة استخدم أنه له اتضح عندما أوركو) (ريمريو
جثة وجدت األيام، أحد صباح يف …» قائًال: مكيافييل يتذكر كما رومانيا. مقاطعة
ملطخ وسكني خشبية كتلة وبجانبها سيسينا، مدينة ساحة يف نصفني مشطورة ريمريو
السابع (الفصل وهدأتهم.» رومانيا مقاطعة سكان املنظر هذا وحشية وأذهلت بالدماء،
عليه يتآمرون كانوا الذين األشخاص سيزار دعا ذلك بعد «األمري») مكيافييل أطروحة من
بعد سيزار مكيافييل استخدم الطعام. يتناولون وهم جميًعا ليذبحهم فقط العشاء، عىل
عن السالم استعاد سيزار بأن آمن فقد بالقوة، السياسة تنفيذ يف بها يحتذى كقدوة ذلك
هو — املأل عىل الوقت هذا قادة أغلب أعلن كما — البديل كان للعنف. اختياره طريق
ال عالم يف بأخالق الترصف عاقبة كانت مكيافييل، رأى يف ولكن وأخالق، بنبل الترصف
«الحقيقة «األمري»: كتاب يف يقول حيث بالسيطرة، للفاسدين السماح هي باألخالق يتسم
يشعر أن بد ال املمكنة الطرق بجميع بفضيلة الترصف يف يرغب الذي الشخص أن هي
من األمري يتمكن لكي لذا، بالفضيلة. التحيل إىل يفتقرون الذين الكثريين بني باألىس
ال أو ذلك ويستخدم الفضيلة، إىل االفتقار يكون كيف يتعلم أن عليه بحكمه االحتفاظ

وهكذا: املوقف.» يتطلبه ملا تبًعا يستخدمه

رومانيا، شأن من أصلحت هذه قسوته ولكن قاسيًا، بورجيا سيزار كان
سيزار أن يتضح والتدبر، التفكر وعند والطاعة. النظام وأعادت ووحدتها
بالقساة وصفهم يتجنبوا لكي — الذين الفلورنسيني شفقة فاقت شفقة امتلك

… للدمار بيستويا تركوا —

قال بل أخالقية، غري بصورة يترصفوا أن القادة عىل إن مكيافييل يقل لم الواقع، يف
«نقاش كتاب يف أكثر اتضحت التي (النقطة املجتمع مصالح يحمي حتى األمري، عىل إنه
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وضع يجب ثم ومن العامة، املصلحة أجل من األمر يتطلبه ما يفعل أن ليفي»)، عن
املشكلة، أسطوري. أخالقي عالم إىل استناًدا تحليله وعدم الصحيح سياقه يف الترصف

العامة». «املصلحة تعريف يف تكمن شك، بال
مخيًفا؟»، أم محبوبًا تكون أن األفضل من «هل يقول: الذي املجازي سؤاله عىل ا وردٍّ

تردد: دون الخوف جانب مكيافييل يتخذ

ا جدٍّ الصعب من ولكن كليهما، يكون أن يف يرغب قد املرء أن هي اإلجابة
إذا محبوبًا تكون أن عىل مخيًفا تكون أن األفضل فمن لذا األمرين، بني الجمع
البرش عىل األمر هذا يعمم أن للمرء ويمكن االثنني. بني تجمع أن تستطع لم
تتعرض وعندما … ومخادعون كاذبون متقلبون، جاحدون، فهم أجمعني،
أخذ دون الوعود عىل فقط يعتمد أمري وأي لك. ظهورهم يديرون للخطر
يقطعها … رابطة هي الحب رابطة إن … هالكه ضمن أخرى احتياطات
الفعالة العقاب بخشية يقوى الخوف ولكن مصلحتهم، يف ذلك كان إذا البرش
ال الناس تجعل بطريقة ُمخيًفا نفسه يجعل أن األمري عىل ولكن دائًما.

يحبوه. لم وإن يكرهونه،

الحديثة القيادة دراسات (3)

عن كتبوا الذين الحديث» «العرص كتاب أول كارليل توماس يعترب الكثريين، رأى يف
إدنربة جامعة رئيس كان عندما االفتتاحية خطبته يف — بدفء تحدث حيث القيادة،
ال الذين األمراء أحد كارليل اعتربه الذي كرومويل، وأوليفر مكيافييل عن — ١٨٦٦ عام
نهضة نتتبع أن يمكننا األمر، حقيقة ويف اإلنجليزية. األهلية الحرب وقت يف عنهم غنى
— الصناعية املجتمعات نهضة عارصت التي — الحديثة الحقبة يف القيادة دراسات
التاريخ «بعظماء» افتتانه تسبب الذي ،١٨٤٠ عام األوىل كارليل محارضات إىل وصوًال
نموذج جسد لها. قيمة ال «إضافات» مجرد ليصبحوا العاديني األشخاص دور تهميش يف
كانت الفيكتورية: العصور يف القيادة عن شائًعا افرتاًضا صاغه الذي الفردية البطولة
كانت وطبيعتها. توجهها يف ومعيارية وفردية، وبطولية، الرجال، عىل مقصورة القيادة
شبيهة وكانت الوقت، ذلك يف الثقافية لألعراف طبًقا تفعله أن عليك ما عىل تعتمد

الحديثة. الحقبة وأوائل الكالسيكية الحقبة يف انترشت التي نفسها بالنماذج

45



القيادة

تحدٍّ أي يلق ولم عرش التاسع القرن من الثاني النصف خالل النموذج هذا ساد
األصليني املالكني املديرين محل تحل االحرتافية اإلدارية الجماعات أوىل بدأت حتى يذكر
سياق حول الجدل دار ذلك، بعد عرش. التاسع القرن نهاية قرب — و«البطوليني» —
والعمليات األنظمة إىل البطوليني األفراد من تحولت التي القيادة — متطلبات ثم ومن —
املواد بمصادر املتعلق العكيس التكامل ومستوى الصناعي املعيار بدأ عندما العقالنية،
احتاجت التي األمريكية) املتحدة الواليات يف (خاصة كربى صناعات إيجاد يف الخام
القيادة نماذج من الكثري اشتقت املؤسيس. التماسك عىل للحفاظ اإلداريني من كبريًا عدًدا
وصيغت الحديدية، والسكك الربيد، ومكاتب العامة، والخدمة الجيش، من تلك املؤسسية
من رسمي. هرمي تسلسل ذات إدارية مناصب باعتبارها القيادية النماذج هذه أغلب
املنافسة تشجيع يف العمالقة هؤالء العنان له أطلق الذي اإلنتاج نمو بدأ أن وبمجرد ثم،
التكلفة خفض اسرتاتيجيات إىل برسعة الرتكيز تحول الربح، هامش وتقليل السوق يف
اإلدارة سيطرة عىل — العلمية اإلدارة مؤسس — تايلور دابليو إف ركز العلمية. واإلدارة
فئة أعداد زيادة مع الوظيفية املهارات وتقليل العاملة، القوى حساب عىل املعرفة عىل
هم القادة يكون حيث املعرفية»؛ «القيادة ب القيادة توصف الحالة، هذه يف العمال.
من العكس عىل وذلك اإلنتاج، عىل بالسيطرة لهم تسمح التي اإلنتاجية املعرفة مخازن

مىض. فيما الحرفيون يمارسها كان التي اإلنتاج عىل السيطرة
الكبري التحول مع العرشين القرن من العرشينيات فرتة يف االقتصادي الركود تزامن
السلطة إىل عاد كبريًا تحوًال كان هنا، بأهدافنا يتصل وفيما القيادة، نماذج يف التايل
يف الوضع عىل سيطرت التي العلمية، والعمليات األنظمة عقالنية عن وابتعد املعيارية
من األمر بداية يف السابقة املعيارية النماذج إىل «العودة» هذه اشتقت السابقني. العقدين
بالقرب إلكرتيك جنرال رشكة مصنع يف والثالثينيات العرشينيات يف هووثورن تجارب
العمل بيئة ظروف تطوير أجل من العلمية تايلور تجارب تسببت حيث شيكاجو، من
ال العمل بأن اإلدراك من نوع تحقق ذلك وبعد األمر، أول يف ارتباك حدوث يف املثالية
األشخاص من ثم ومن التجربة من ت َغريَّ ذاتها القياس عملية ألن موضوعيٍّا؛ قياسه يمكن
كاملة سلسلة عليه، أُطلق كما هووثورن»، «تأثري عن نتج ذلك بعد للقياس. الخاضعني
بعد ثم أوًال إلكرتيك جنرال إقناع من النهاية يف تمكنت التي الصلة ذات التجارب من
عىل يعتمد تحفيًزا يتحفزون ال العمال بأن األمريكية اإلدارة من بأكملها قطاعات ذلك

الفرد. ال الجماعة عىل تركز ثقافتهم وأن والنظام، بالقانون وإنما واملنطق العقل
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يف لكارليل «املعياري» النموذج أوًال، — تلك املتعاقبة القيادة نماذج أن للجدل املثري
لتايلور «العقالني/العلمي» النموذج ذلك بعد تبعه عرش، التاسع القرن من الثاني النصف
بالعودة بدورهما للتبديل تعرضا اللذين العرشين، القرن من األولني العقدين يف وفورد
اإلنسانية» «العالقات منهج يف ترسخت التي هووثورن لتجارب «املعياري» النموذج إىل
االقتصادية الدورات األوىل؛ شموًال: أكثر ظاهرتني تعكس — واألربعينيات الثالثينيات يف
االقتصادية الدورات كانت الزمنية. للحقبة السياسية النماذج واألخرى: الزمنية، للحقبة
الطويلة، االقتصادية املوجات عن الجدلية كوندراتييف لنظرية األساس حجر هي املذكورة
إثارة أكثر كانت بل الجدلية من القدر نفس عىل السياسية الدورات تكن لم حني يف
العاملية النهضة عن نفسها عزلت قد الصناعة تكون أن املرجح غري من ألنه لالهتمام؛
املرجح من بل والثالثينيات، العرشينيات أواخر يف والفاشية الشيوعية الشعبية للحركات
خالل من الصناعة عىل انعكست الحركات هذه يف تجسدت التي القيادة نماذج أن أكثر
فيها كانت حقبة يف أخرى، بعبارة الوقت. ذلك يف معنى ذات كانت التي العرص روح
ظهرت ولكنها — الجماعية لإلرادة لالنصياع طبًقا تتحرك الكربى السياسية الحركات
الطبيعي من كان للغاية، بارزة الحركات هذه وكانت — الحزب لزعيم تام والء شكل يف
يجب االفرتاض: هذا تعكس أن هي صناعية مؤسسة لقيادة املثىل الطريقة بأن نزعم أن
مجموعات خالل من عقالنية، بطريقة منظًما يكون أن من بدًال معياريٍّا العمل يكون أن
الجماهري. تعتنقها التي نفسها الجلية الرغبات بها يحتذى كقدوة يجسدون قادة يقودها
النموذج تحول االقتصادي، االزدهار وعودة الثانية العاملية الحرب انتهاء بمجرد
— واألبطال للجماهري املعيارية العقيدة من أخرى مرة الغرب عىل السيطرة يف بدأ الذي
للوضع؛ العقالني التحليل عليها يهيمن عقيدة إىل — الفاشية الشيوعية قوة عكست التي
األمريكية، املتحدة الواليات وهو للمنترص، الحربية القدرات من يعزز علمي منهج أي
الذات إثبات حركة نهضة بأعيننا شهدنا بهذا، الفردية. ثقافتها يف الراسخ املنهج وهو
أن أكد الذي ملاسلو، االحتياجات» «هرم يف خاص بشكل جلية ظهرت التي األمريكية،
عىل أتباعهم يركز أن قبل ألتباعهم واألمن الصحة احتياجات يفهموا أن عليهم القادة
يمكنك لذا أنانيون، (البرش س» «النظرية من ماكجريجور تخلص ويف «أعىل»، احتياجات
لذا متعاونون، (البرش ص» «النظرية ووضعه عليهم) السيطرة طريق عن قيادتهم

منها. بدًال تشجيعهم) طريق عن قيادتهم يمكنك
للسياقات العقالني الفهم إىل أخرى مرة والعودة املعايري عن بعيًدا التحرك جاء
والية ودراسات ميشجن جامعة أعمال وكذلك البرشية للسمات املتزايدة االنتقادات بعد
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الغطاء تحت االحتمالية. نظرية الجذري: للتطور عمل إطار األخرية قدمت حيث أوهايو،
قائمة عىل باالعتماد الخاص النظري الضعف تلقى االحتمالية، نظرية وفرته الذي العام
أصابته رضبة — ظاهريٍّا — الخارقني البرش وجاذبية الخصال من محتملة النهائية
مجموعة ليقود جذاب قائد وجود هو املهم األمر يصبح لم الحني، ذلك ومنذ بالشلل،
الصحيح: بالشكل له واالستجابة للموقف عقالني استيعاب وجود بل به، املغرمني األتباع

السابق. الفصل يف تناولناه الذي الجدل
العودة طريق عن «تطورنا» هذا، االحتمالية منهج فيها ظهر التي األوىل األيام منذ
بيرتز من كل لدى املفضلة (املعيارية) القوية» «الثقافات ب يعملون قادة وجود أهمية إىل
العمل وأخريًا التسعينيات، ثورة هندسة إلعادة (العقالني) التدريس إىل ثم وووترمان،
اإلرهاب، ظهور شوهها التي وامللهمة االنتقالية القيادة لنظريات املعارص التطور عىل
التحوالت هذه تسببت والسيايس. الديني والتعصب االئتمان»، و«أزمة العاملي، واالحرتار
سبيل عىل — بسببها التي والتسعينيات، الثمانينيات يف الحديثة العامة اإلدارة ظهور يف
إىل وبريوقراطيٍّا كسوًال تنينًا كونه من ظاهريٍّا الربيطاني العام القطاع تحول — املثال

األداء. وإدارة األهداف وضبط السوق يف التوغل طريق عن نشط خدمات مزود
واألهداف الرؤى وتنمية الهوية، وقيادة االنفعايل، الذكاء بأهمية االهتمام جانب إىل
أننا يبدو األصلية: املعيارية الخصال أساليب عودة ضمن قد األمر هذا أن يبدو امللهمة،
الذين امللهمني، لألفراد عبيًدا كوننا إىل مؤخًرا (عدنا) قد ألننا هذا املايض، نحو تقدمنا قد
املعارصون، القادة يمتلكها قد التي األساسية املهارات من طويلة بقائمة هللا حباهم

الكارثية. النتائج عن املسئولة بأنها عليها يُحكم والتي

القيادة أنماط (4)

األمر، واقع ففي ا، عامٍّ قبوًال القيادة أنواع بني املزدوج التحول حول الدائر الجدل يلقى ال
نمتلكه ما أوًال، األساس. من نمط وجد إذا النمط، هذا لفهم الطرق من الكثري هناك
ويتمثل الزمن عرب القيادة مع التعامل يف وعقالنية تعقيًدا يزداد منهج ببساطة هو
شكًال كان لو كما التاريخ طلبة سرياه .1-3 شكل يف الظاهرة الرتاكمية التعزيزات يف
ثنائيان نموذجان هناك هذا، من بدًال الزمن. بمرور األحرار حزب تطور من مختلًفا
يتأرجح بندول يف يتمثل النمط أن 2-3 شكل يقرتح للتغيري: مختلًفا تفسريًا يقرتحان
دائًما ترتكز التي النماذج وهي والالمركزية، املركزية القيادة نماذج بني وذهابًا جيئة
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القيادة؟ كانت كيف

بة
حق

ال

التبعية
القيادة ا$وزعة

+٢٠٠٠

العقالنية

الهوية

التسعينيات

اإلدارة العامة الجديدة
إعادة هندسة عمليات العمل

القدرات
معاي5 القياس

السبعينيات–الثمانينياتاألهداف، القياس النفيس

الخمسينيات–الستينيات

نظرية االحتمالية، تحليل النظم
إثبات الذات: ماسلو وماكجريجور

الجماه5 + سمات القيادة + الكاريزما
هووثورن/العالقات اإلنسانية

١٩٣٠–األربعينيات

١٩١٠–العرشينيات

التايلورية والفوردية
العقد األول من القرن العرشيناإلدارة العلمية

هيمنة نموذج العظماء

ثقافة ا$ؤسسات
دوائر الجودة

إدارة الجودة الشاملة
خفض الطبقات اإلدارية

الزمن. بمرور العقالنية متزايدة القيادة :1-3 شكل

عديم أصبح فعاًال كان ما فإن لذا األدوار، ولعب املؤسيس التعلم عن افرتاضات عىل
بالنموذج يحتفظ إذ النقيض؛ فعىل ،3-3 شكل أما املؤسيس. التصلب بدأ أن منذ الفعالية
الليل/النهار، اللغة: تشكل التي البنائية بالثنائيات ترتبط السببية اآللية لكن الثنائي،
يف تتسبب التي والثقافة العلم بني العالقة هنا تتضح وهكذا. ميت/حي، األسود/األبيض،
القيادة، أساليب أحد فعالية استنفاد وبمجرد للتغيري. الطبيعية اللغوية الحواجز وجود

أيًضا. األسلوب هذا يستنفد حتى املعاكس اللغوي االتجاه يف البندول يتأرجح
فحسب، للغة الثنائية الحدود مقابل التغيريات السياسة نموذج يضع ال رابًعا،
يبدو «طبيعيٍّا» فيها يكون ما التي األوسع، السياق ذات السياسية املؤامرات أيًضا بل
شكل يف املنهج هذا يظهر الحالية، السياسية األيديولوجيات تشكله عندما فقط كذلك
ألنها ولكن عقالني، ثم ومن علمي منهج ألنها ال كمعيار، التايلورية ظهرت إذن .4-3
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القيادة

األهداف
القياس النفيس

التايلورية والفوردية

اإلدارة العلمية

هووثورن/العالقات اإلنسانية

الجماه8 + سمات القيادة + الكاريزما

النظرية س 

+٢٠٠٠

القيادة ا=وزعة
التبعية
الهوية

١٩٥٠−الثمانينيات

نظرية االحتمالية
تحليل النظم

جودة الثقافة ا=ؤسسية
الدوائر

١٩٠٠−١٩٥٠
إدارة الجودة الشاملة

خفض الطبقات اإلدارية

الالمركزية

ماسلو وماكجريجور

١٨٥٠−١٩٠٠
هيمنة نموذج

العظماء

بة
حق

ال

ا4ركزية

الالمركزية

معاي8 القياس
القدرات

اإلدارة العامة الحديثة

١٩٩٠−العقد األول من
القرن الحادي والعرشين

إعادة هندسة عمليات العمل

الالمركزية. — املركزية أ: الثنائي النموذج :2-3 شكل

بة
حق

ال

العلم

إعادة هندسة عمليات العمل،

القدرات، ا-ساواة

التبعية

الخمسينيات−الستينيات

نظرية االحتمالية
تحليل النظم
إثبات الذات:

١٩١٠−العرشينيات

التايلورية والفوردية
اإلدارة العلمية

+٢٠٠٠

القيادة ا-وزعة

اإلدارة العامة الحديثة
األهداف

معاي@ القياس

الهوية

الثمانينيات

ثقافة ا-ؤسسة
دوائر الجودة االنتقالية

إدارة الجودة الشاملة
خفض الطبقات اإلدارية

١٩٣٠−األربعينيات

هووثورن/العالقات اإلنسانية
الجماه@ + سمات القيادة + الكاريزما

التسعينيات

العقد األول من القرن العرشين

هيمنة نموذج العظماء

الثقافة

القياس النفيس

ماسلو وماكجريجور

الثقافة. مقابل العلم ب: الثنائي اللغة نموذج :3-3 شكل
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القيادة؟ كانت كيف

التصنيع

القيادة ا)وزعة، التبعية، الهوية

نموذج القيادة

اإلدارة العلمية، التايلورية والفوردية

األحداث السياسية

القيادة االنتقالية، ثقافة ا)ؤسسة،
دوائر الجودة، الحب القايس

اإلدارة العامة الحديثة، إعادة هندسة عمليات العمل،
الكفاءات، معايC القياس، األهداف، القياس النفيس

هووثورن/العالقات اإلنسانية،
الجماهC + سمات القيادة + الكاريزما

نظرية االحتمالية، تحليل النظم،
إثبات الذات، ماسلو وماكجريجور

−العقد األول من القرن العرشين
العقد األول من القرن العرشين:

هيمنة نموذج العظماء

١٩١٠–العرشينيات

الحقبة

+٢٠٠٠

 ١٩٩٠–٢٠٠٠

١٩٨٠–التسعينيات

١٩٣٠–األربعينيات

١٩٥٠–السبعينيات

اإلرهاب، عدم اليق\،
التعصب

Cصعود نجم كلينتون وبل

العو)ة ونهضة اليابان، فرتة ما بعد
 الحرب الباردة، الثاترشية

هيمنة الواليات ا)تحدة األمريكية
 والحرب الباردة

الركود االقتصادي، الشيوعية، الفاشية

ا)نافسة العا)ية، الحرب العا)ية األوىل

السياسية. العرص روح :4-3 شكل

حركات وبدأت العمل عالم مالمح املفاجئة العلمية اإلنجازات فيها غريت حقبة يف كانت
يوجد ال أنه الزعم الطبيعي من وكان األمريكية، الثقافة عىل الهيمنة يف النسل تحسني
كل بدأت عندما باملثل، العمالة. وقيادة ومراقبة لتخصيص واحدة جيدة طريقة سوى
أفضل أن املحتوم من بدا األوروبية، السياسة عىل السيطرة يف والفاشية الشيوعية من
مشاعر عىل التأثري خالل من بل للفرد، العلمية اإلدارة خالل من تكن لم للقيادة طريقة
وضعت الثانية، العاملية الحرب انتهاء بمجرد بكاريزما. يتمتع قائد طريق عن الجماهري
الخاصة والفردية العلمية املنهجية العالم، يف العظمى القوة األمريكية، املتحدة الواليات
الثمانينيات، يف للظهور الياباني التهديد عاد عندما وفقط االفرتايض، القيادة كنموذج بها
لم عندما أخرى، مرة القيادة. يف ثقافة أكثر أساليب نحو ملحوظ تحول هناك كان
األساليب نحو أخرى مرة التوجه عاد التسعينيات، يف املرجو النجاح األساليب هذه تحقق
بعد لتسقط األمور، زمام لتتوىل األهداف وقياس الحديثة العامة اإلدارة مثل العلمية
االحرتار من االجتماعي الفزع بانتشار والعرشين الحادي القرن من األول العقد يف ذلك
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القيادة

االنتباه حول ما وهو والجريمة، واإلرهاب، السيايس، والفساد املالية، والكوارث العاملي،
يماثلها. وما الهوية لقيادة الثقافية املدرسة نحو أخرى مرة

كل يف نرشه تاريخي ركام مجرد بل اإلطالق، عىل نمط أي هناك يكون ال قد وأخريًا،
شكل من معنى استخالص أمانيهم أقىص كانت الذين واالستشاريون األكاديميون مكان
كان ربما لبيعها. أنماط تشكيل من يومهم قوت عىل الحصول األقل عىل أو له، معنى ال
نفس كان ربما هذا: من أسوأ األمر يكون قد ولكن آخر، ييل تافًها أمًرا القيادة تاريخ

التكرار. حدوث نمنع أن األقل عىل نحاول دعونا أخرى. بعد مرة يتكرر التافه األمر
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الرابع الفصل

مكتسبة؟ أم فطرية القيادة هل

أثناء عيلَّ ُطرحت التي األسئلة أكثر مكتسبة؟» أم فطرية القيادة «هل سؤال كان ربما
نمتلك ال الواقع يف «كليهما»: عن مختلف األمر أن عادة إجابتي وكانت لطلبتي، التدريس
الرغم (عىل تلك أو الطريقة بهذه تصنيفيٍّا رأيًا نقدم ألن تكفي األمر هذا عن معلومات
هذا يف فعله يف أرغب ما إن التساؤل). عن التوقف من الناس يمنع ال األمر هذا أن من
توسيع شأنها من رباعية نمطية دراسة إنتاج طريق عن املسألة هذه بحث هو الفصل
األمر هذا يعترب ال الفردية». أم «الجماعية لتشمل التطبع» أم «الطبيعة من الفرضية
نتحدث الذي القيادة نوع عىل ستعتمد إجابة أي أن توضيح ولكنه السؤال، من تهربًا
— كارليل منهج — وطبيعية فردية القيادة إن تقليدية: اإلجابات بأكثر سنبدأ عنه.
بعد أثينا. يف نشأت التي الفردية، املنهجية هذه عن مختلف تطبعي أمر يف نبحث ثم
— لألثينيني الطبيعيني األعداء من بداية الجماعية األساليب يف التفكري إىل نتحول ذلك
قدمنا ممارسة. مجتمع يف املتطبعني الجماعيني بالكالخاسيني؛ وانتهاءً — «اإلسربطيني»

.1-4 شكل يف النمط هذا عن نموذًجا
مكتسبة؟» أم فطرية القيادة «هل بالسؤال: تتعلقان صورتان 2-4 الشكل يف يظهر
ستالني هو حوله دائرة املوضوع والشخص جورجيا يف مدرسية مجموعة األوىل يف يظهر
حوله دائرة املوضوع والشخص النمسا يف مدرسية ملجموعة والثانية صغريًا. كان عندما
الصف منتصف يف — متشابهة قيادية أماكن يف الشخصني هذين ووضع هتلر. هو
ويأخذ املصور مع ينسق الذي الولد هو ستالني كان فقد واتفاقي. مزعج أمر — الخلفي
يف دور أي هتلر يلعب ولم قائًدا. «ولد» قد أنه ويبدو جيبه، يف األرباح ويضع األتعاب
األمر، حقيقة يف مدرسته. يف نحو أي عىل مختلًفا أو ظاهًرا يكن ولم الصورة، تنظيم



القيادة

جماعي

الطبيعة التطبع

فردي

الكالخاسيون:
مجتمع ا*مارسة

اإلسربطيون:
منظمون

الكارليليون:
قادة بالفطرة

األثينيون: 
هواة مثقفون

القيادة. تطور نمط :1-4 شكل

الحرب يف هتلر به خدم الذي البافاري، االحتياط مشاة فوج يف رتبة األعىل هتلر ضابط
الوقت: ذلك يف عنه قال األوىل، العاملية

ممتاًزا. جنديٍّا كان ولكنه … خاص نحو عىل مبهًرا شخًصا هتلر يكن لم
يدعونا سببًا نجد لم ولكننا ومؤدبًا. وهادئًا عليه االعتماد ويمكن شجاًعا كان
األوىل، للمرة عرفته عندما … قائًدا ليكون الالزمة املؤهالت افتقد ألنه لرتقيته؛

اإلطالق. عىل قيادية مؤهالت أي هتلر لدى يكن لم

(٤ :٢٠٠٣ لويس، يف (مقتبس

القرن يف املؤثرين القادة أكثر من واحد إىل هتلر تحول سنوات، بضع بعد ولكن
السامة للغازات تعرض الذي — هتلر إن تقول مزاعم هناك هذا؟ حدث كيف العرشين.
— ورصح القتال خط عن أُبِْعَد — األوىل العاملية الحرب نهاية قبل الربيطانيني قبل من
الجنود جميع كان حني يف ولكن الدائم. بالعمى أصيب أنه — رفاقه من والكثري هو
حينئٍذ، الجبهة. إىل العودة هتلر طلب الحرب، إىل العودة عدم عىل يرصون اآلخرين
جيًدا تعلم السلطات كانت فعليٍّا، الدائم بالعمى أصيب قد الجنود من أحد ال ألنه ونظًرا

54



مكتسبة؟ أم فطرية القيادة هل

صورة يف وهتلر األعىل)، (يف الثانوية تيفليس مدرسة يف ستالني وهتلر. ستالني :2-4 شكل
(Hitler © Bettmann/Corbis) األسفل). (يف ليوندنج مدرسة يف التُقطت
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القيادة

ولكنها الخارسة، الحرب خوض من ليهربوا أعينهم عىل عصابات يضعون أغلبهم أن
هذا وادعى نفيس. طبيب إىل أرسلته لذا العقيل، الخلل من نوًعا يعاني هتلر أن افرتضت
هللا بعثه الذي «املختار» كان إذا إال برصه ليسرتد يكن لم هتلر أن بدوره النفيس الطبيب
«التدريجي» واستيعابه لبرصه هتلر اسرتداد عن بعد فيما القصة وكشفت أملانيا. لينقذ
وسواء الجيش. يف عريًفا يكون أن مجرد من أعظم ألمر أنقذه قد القدر أن لفكرة
القادة عدد تأمل أهمية من القدر بنفس ليست فإنها ال أم حقيقية الحادثة هذه أكانت
هذا أكان فسواء املصري. أنواع من بنوع العتقادهم نتيجة عظيمة إنجازات حققوا الذين
فلورنس كينج، لوثر مارتن كرومويل، أوليفر دارك، (جان هللا من به لهم أُوحي املصري
جنرال ستالني، نلسون، خان، (جنكيز التاريخية القوى بعض طريق عن أم نايتنجيل)،
الثقة من مستًوى أوجد أنه يبدو تأثريه: من أهمية أقل فإنه ترششل) ونستون باتون،
مظهران األمرين هذين أن أتباعهم رأى وقد املخاطر، عىل اإلقدام يف التهور سهل بالذات
قدريٍّا» «املختارين القادة من الكثري أن فيه شك ال مما العظيمة. القيادة مظاهر من
شيئًا. عنهم نعلم ال ولكننا غاياتهم، تحقيق سبيل يف ويموتون املخاطر عىل يقدمون
أقدارهم. عن بالحكايات سحرونا من هم وهؤالء الناجحون، القادة فقط ينجو ولكن
ربما ألنهم له؛ داعي ال مكتسبة؟» أم فطرية القيادة «هل سؤال يكون الحاالت، هذه يف
بعض جراء «استثنائيني» أشخاص إىل يتحولون ولكنهم «عاديني» كأشخاص يولدون

القادة؟ من النوع هذا أهمية مدى ما ولكن عاشوها. التي التجارب

بالفطرة القادة الكارليليون: (1)

يولدون — األبطال — «الحقيقيني» القادة أن عىل (١٧٩٥–١٨٨١) كارليل توماس أرص
قادتها، إنتاج عىل قادرة غري — والهراء» «السكر يف املنغمسة فالجماهري يصنعون. ال
الثروة بتجميع فقط مشغولون — املطاحن» «أصحاب — الجدد الرأسماليون والرؤساء
بسبب أو بهم املحيطة الثقافة تأثري بسبب القادة يظهر ال لكارليل بالنسبة املادية.
السلطة» «إرادة امتالكهم بجانب — «الفطرية» — الخام موهبتهم بسبب بل التعليم
قائمته فإن لذا عظماء، يولدوا لم ولكن قادة ليكونوا كارليل أبطال ولد نيتشه. ذكر كما
ونابليون؛ وكرومويل، العظيم، أصبح) (الذي وفريدريك ولوثر، محمًدا، النبي ضمت
الفطرية» «اإلرادة سوى الكثري لديهم يكون أن دون ولدوا هو) ضمنهم (ومن جميعهم

كارليل: أرص وكما القيادة. عىل والقدرة
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مكتسبة؟ أم فطرية القيادة هل

النهاية يف العالم، هذا يف اإلنسان حققه ما يرسد الذي التاريخ العاملي، التاريخ
أعم وبمعنى والقدوات النماذج العظماء، هؤالء العظماء، تاريخ إال هو ما
فجميع إليه؛ الوصول أو فعله البرش جموع حاول ما كل حققوا الذين املبدعني
الظاهرة، املادية النتائج إال هي ما العالم يف تتحقق رأيناها التي األشياء
العالم: إىل أرسلوا الذين العظماء عقول شغلت التي لألفكار العميل والتجسيد
تاريخ هو بأكمله العالم تاريخ جوهر أن نعترب أن اإلنصاف من يكون ربما

العظماء. هؤالء
(١ :٢٠٠٧ (كارليل،

عىل رد آلية القيادة؛ عن املعارصة الثورية النظر وجهات مع متعاطًفا كارليل كان
وحماية الغذاء لجمع جماعي فعل إىل فيها النجاة احتاجت حقبة يف التنسيق مشكلة
البرشية للنماذج األقرب األرجح املثال والصيد الجمع ملجتمعات نشاطات تعترب الجماعة.
إىل عام مليون ١٫٨ حوايل (من البلستوسينية الحقبة يف عاشت التي للقيادة األوىل
بدوية شبه مجموعات كانت التي األخري) الجليدي العرص نهاية مضت، عام ١٠٠٠٠
من انتقلت أنها املرجح من والتي البرش، من فرًدا ٥٠–١٥٠ من تتكون األقرباء من
بعد املستقرة الزراعة تطور أوجد مضت. عام ٢٠٠٠٠٠ حوايل منذ أفريقيا يف منشئها
داخلهم أفرزت تكون قد التي واملوارد االحتياطيات من جيدة كمية الجليدي العرص نهاية
املرتبطة واملشاركة املساواة عىل املبنية القيادة ونماذج والصيد الجمع ثقافة لهجر نزعة
أكثر مجتمعات نحو التحرك إىل اإلنتاج فائض دفع باختصار، املعارصة. القيادة بنماذج
— مجتمعاتهم حماية/استغالل عىل قدرتهم كانت ربما حرب أمراء يقودها استقراًرا
ضد الجميع حرب عن تحدث عندما هوبز عقل يف يدور كان ما هي — أعدائهم وتدمري

وقصرية». ووحشية «كريهة الحياة كانت عندما الجميع
الحرب ظروف ظل يف القادة اختيار يقترص التطورية، األحياء لعلماء بالنسبة
أشكال وكانت كارليل». «أبطال القادة»؛ «الذكور من نسبيٍّا قليل عدد عىل املتواصلة
ما الجميع استبعاد باألحرى أو لألصلح، البقاء عىل معتمدة التالية الطبيعي االنتخاب
«غري تعترب املعارصة املؤسسية أنظمتنا أن أيًضا يعني هذا وكان للقيادة، األصلح عدا
متطلبات تكون الطريقة بهذه الواقع، يف (بالكاد). املتطورة قيادتنا ألنواع مناسبة»

واملكان. الزمان عرب نسبيٍّا ثابتة وتبقى البرش لدى موروثة القيادة
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الصعب من أمًرا املوروثة غري أو املوروثة األشياء ترسيخ يكون األمر، حقيقة يف
مهارات تقييم تنشئتهم؛ بطريقة يتأثروا أن قبل الناس تقييم الصعب من أوًال، تحقيقه.
غري السلوكيات بعض تبدو ذلك، عىل عالوة سهًال. ليس أمر القيادية الرضع األطفال
نواتج كانت إذا لقائد تابًعا تكون أن طواعية تقبل — املثال سبيل عىل — ملاذا منطقية:

التابع؟ ال القائد ستفيد اإلنتاج إعادة
البرشية القيادة ورسمدية الظاهرة الشمولية بني األسلوب هذا يربط ما غالبًا
عىل االقتصار إىل وتميل ثابتة تبدو الحيوانات عند القيادة ألن الحيوانية؛ وطبيعتنا
املثال سبيل عىل — األسود عند فالقيادة وحشية، واألكثر الهرم قمة يف يقعون من
عىل القائد الذكر يهيمن ولكن الصغار، ورعاية بالصيد يتصل فيما اللبؤة تتوالها —
القيادة أنماط جميع ليس لكن والتزاوج. الطعام عىل الحصول مزايا حيث من اآلخرين
أدوار — املثال سبيل عىل — املرقطة الضباع ففي املنوال: هذا عىل الحيوانات عند
التزاوج عملية يف يتحكم من فهي لذا الذكور، من حجًما أكرب اإلناث معكوسة؛ الجنسني
الذكور عىل اإلناث تسيطر ولكن الصيد، أنشطة بغالبية الذكور وتقوم القطيع، وقيادة
األساليب بعض ترى الذكور. اصطادها التي الفرائس إىل الوصول يف األولوية لها وتكون
يلعبون ال الذكور أن بسبب تحدث املرقطة الضباع قطعان عىل األم سيطرة أن التطورية
القيادة باسرتاتيجية الفهود أحد يخرب لم أنه العجيب ومن الصغار، رعاية يف دور أي
ترتاوح التي األرس طفيًفا: اختالًفا السابقة القطعان عن الذئاب قطعان تختلف هذه.
هناك يتناسل. من فقط وهما املهيمنان الزوجان يقودها فرًدا ٢–١٢ بني ما أعدادها
عن والدفاع الصيد القائد الذكر يقود وفيه الذئاب قطعان يف ساٍر صارم هرمي نظام

الصغار. القائدة األنثى تقود حني يف األرض
عالم إىل أقرب سنكون فإننا الحيوان، لعالم مرآة البرشية القيادة كانت إذا ولكن
وال دي دراسة اقرتحت ولكن الجينية. الناحية من عمومتنا أبناء أقرب الشمبانزي،
ببناء ولكن الجيني، باملوروث بالرضورة أو بالحجم تُحدد ال القيادة أن الشمبانزي عن
بويم يقرتح ذلك، عىل عالوة الكربيات. اإلناث من املدعومني املهيمنني الذكور بني التآلف
يواجهون ما وأبًدا دائًما القادة أن إىل يشري املعارصة والصيد الجمع مجتمعات تحليل أن
مؤقتًا تتشكل التي التحالفات طريق عن معكوسة»؛ هرمية سيطرة «أنظمة من مقاومة

القادة. ال األتباع، عىل يعتمد أمر بالقائد االعرتاف األمر، واقع يف الطغاة. ملواجهة
أو االختيار حرية فكرة يف التشكيك يف نرغب فقد جيناتنا، «ضحايا» ا حقٍّ كنا إذا
إذن، الحتمية. مقابل يف الواعي، االختيار أو الحرة اإلرادة ممارسة هو االختيار الوكالة.
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للقيادة العاملي العامل فسيلغى البيولوجية، بجيناتهم محكومة البرش ترصفات كانت إذا
مسئوليات أي نتحمل ال قد الواقع، يف األفراد. مسئوليات تحديد مشكلة يف نقع وقد
املنطقي االستنتاج إىل األسلوب هذا أخذ إن الحقيقة، يف قيادة. توجد لن ثم ومن
الجينات «ذوي القادة أن االقرتاح إىل يؤدي قد بيولوجيٍّا املوروثة السمات قضية يف
عواقب كانت وإن حتى اإلجرامية، للعصابات قيادتهم عن مسئولني ليسوا اإلجرامية»
تحكمها األفعال هذه أن عىل أرصرنا وإذا شابه. وما ورسقة قتل من وخيمة األمر هذا
عن البحث يف نفكر فقد عليها، اختيارية سيطرة لألفراد يكون ال بيولوجية متطلبات
األثينيون يكن لم ربما ذاك. أو النحو هذا عىل يترصفون يجعلهم الذي القيادة جني
يظهر ال ويعزز يُصقل شيئًا القيادة كانت لهم بالنسبة هذا: من أيٍّا يمتلكون القدامى

نفسه. تلقاء من

املثقفون الهواة األثينيون: (2)

(الرجال القديمة أثينا مواطني يف املتجسد القيادة تعلم نموذج إىل «األثينية» تشري
إىل باإلضافة ألرسهم العالية االجتماعية املكانة بفضل قيادية مواقع تولوا الذين فقط)
الفرتة كانت الشخصية». «لبناء بدنية برتبية مدعوم والفنون اآلداب يف حر تعليم تلقي
الدراسة يف األغنى األوالد يستمر ذلك وبعد عاًما، ٨–١٤ سن من تمتد املبدئية املدرسية
القانون. وفق عامني مدة العسكرية بالخدمة يلتحقون كانوا عندما عاًما، ١٨ سن حتى
التأميل التعليم يف مشاركتهم طريق عن الذين (الذكور)، األطفال تنشئة هو الهدف كان
متمرسني بقادة األثينيني املواطنني من التايل الجيل سيمدون األحيان، أغلب يف الخاص
نظام نتاج يكونوا لم فهم مثقفني»؛ «هواة أنفسهم يعتربون القادة هؤالء كان ومسئولني.
كانوا ولكنهم اإلسربطيني، التاريخيني أعدائهم مثل محرتفني جنوًدا ينتج عادي تعليمي
العبيد وجود يصدم وقد تحًرضا. املجتمعات أكثر يف تحًرضا التعليمية املخرجات أكثر
أمر هذا ولكن التحرض، عن البعد كل بعيدين ويعتربهم املعارص القارئ املرأة وتبعية

آخر.
الربيطاني الجيش يف القيادة عىل التدريب يف «التثقيفي» املنهج هذا نتاج كان
للوالء أنفسهم كرسوا العليا الطبقة من الضباط من فيلق عرش، التاسع القرن يف
ودعم وباهتمام التخيل عىل قدرة أي وجود دون ولكن العملية، والجوانب الشاق والعمل
األوىل، العاملية الحرب بداية يف صعوبات هذا عن ونتج والتكنولوجيا، للعلم محدودين
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يف التكنولوجية الريادة عن بريطانيا وتخلفت الخصوص، وجه عىل الثالثينيات وفرتة
بريطانيا أنتجت وتخيليٍّا، مغامًرا فكًرا تتطلبان والحرب التجارة كانت حني ويف العموم.
فوق الرومانسية واملثالية املسئولية شأن من ترفع أخالقيات وهي «وصاية»، ذلك من بدًال
بالنظريات االهتمام عدم النتيجة وكانت اإلبداعية، واالسرتاتيجيات واإلجراءات الهياكل
إىل باإلضافة القتال لضباط الفردية املبادرات عىل واالعتماد الحربية االسرتاتيجيات أو

الجيد. الربيطاني السليم» «الحس
استغرق حيث — به املشاركة لألتباع يمكن شيئًا الوقت ذلك يف القيادة تكن لم
آلية يف األول املقام يف متأصلة كانت ولكنها — التطور يف طويلة فرتة األملاني الجيش
مجربين القادة كان األمر، واقع يف الطاعة. مقابل والكرامة الوالء، مقابل األبوية تبادل:
طاعة عىل مجربين الجنود كان املقابل ويف أبناءهم، كانوا لو كما جنودهم معاملة عىل
عام امللك حرس من املالزمني أحد قال وكما أمورهم. أولياء كانوا لو كما ضباطهم
من … دوننا من يشء أي فعل من يتمكنوا لن باألطفال، الرجال أشبه «ما :١٩١٤
ليس إذن الضباط.» صفوف يف العالية الخسائر نسبة سبب ترى أن يمكنك هذا خالل
هذه دامت ما الضباط، فيالق بها تتمتع التي باملميزات الجنود يستاء أن بالرضورة
كانت التي جنودهم، رعاية يف املتمثلة االجتماعية الضباط التزامات عىل تؤثر لن املميزات
أحوال عن وسؤاله الجنود أحد ميالد عيد تذكر مثل بسيطة أمور صورة يف تأتي ما عادة

اإلمكان. قدر جيد بشكل أْطعموا قد الجنود أن من والتأكد عائلته

املنظمون اإلسربطيون: (3)

فطري األول األساس، يف فردية قيادة نماذج واألثينيني الكرليليني نماذج كانت حني يف
استحواذيٍّا يكن لم إن — وحشيٍّا جماعيٍّا اإلسربطي النموذج كان مكتسب، والثاني
يجب ولكن به، اإلسربطيون يولد شيئًا كانت القيادية القدرات بوضوح: وفطريٍّا —
ستعمل ذلك، عىل عالوة جماعي. عمل إطار يف تُعزز وأن املجتمع، ملصلحة تُحشد أن
القيادة نظام نفس خالل من الطاعة عىل األتباع يُدرب عندما فعالة بصورة القيادة
كل الكبار من لجنة تقيم عندما امليالد منذ النظام هذا يبدأ للمنظِّم. التبعية عىل القائم
جبل منحدرات يف مصريهم ليالقوا «ضعفاء» بأنهم ُصنفوا الذين األطفال ويرتكون طفل،

الليل. خالل تايجيتوس
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(ويربون، األجوجي يف سنة ٧–١٨ سن منذ أطفالهم يضعون اإلسربطيون كان
والتدريب االجتماعي والتطبيع التعليم بني تمزج مؤسسة وهي كالحيوانات) حرفيٍّا،
كم عىل يحتوي اإلسربطيني لدى التعليمي املحتوى كان مقاتلني. إىل األطفال لتحويل
كان التعليمي. املحتوى مقدمة يف للدولة الوالء غرس وَظلَّ التأميل، التعلم من ا جدٍّ ضئيل
يبلغون وعندما واإلخالص، بالوالء يتمتع جيش خلق هو الصبية تعليم من األول الهدف
تُصمم عاًما ٢٠ العمر من يبلغون ناشئون قادة األيرنز؛ أحد يقودهم عرشة الثالثة سن
كان املحاربني. من كبري عدد يف اإلسربطية القيادة مؤهالت لغرس القيادية خربتهم
بمفردهم فيها يعيشون التخفي»، «فرتة أو الكربتيا، إىل يذهبون سنٍّا األصغر الصبية
وقتل القرى من عليه يحصلون ما عىل ويحيون القيادة ذاتية صغرية جماعات يف أو
املحتمل من أو أقوياء أنهم عىل إليهم ينظر كانوا الذين اإلسربطيني) (عبيد الهيلوتس
مجموعة تُختار عاًما، ١٨ سن يف أنفسهم. هم القيادية الطموحات بعض يخفون أنهم
الجيش، يف قيادية مناصب يتولون ذلك وبعد امللكي الحرس صفوة إىل لالنضمام منهم
يف امللكية حتى ولكن الثالثني. سن حتى العسكري التدريب استكمال من الرغم عىل
عام كل يُنتخبون الذين الخمسة املرشفون فردي: ال جماعي توجه ذات كانت إسربطة
إذا لذا القانون. سيادة يحرتمون امللوك دام ما الثنائيني امللوك دعم عىل يقسمون كانوا
بذلك، له مسموًحا كان كما املعركة، خالل الجيش قيادة عىل إسربطة ملوك أحد أرص

به. قام عما تقارير ليقدموا الخمسة املرشفني من اثنان يصاحبه أن يجب
تلك هو القيادة وجماعية اختيار يف اإلسربطيني بمنهج ارتباط أوضح كان ربما
الخصوص، وجه عىل هتلر، أدولف مدارس يف هتلر. شباب حركة شكلت التي التنظيمات
ثلث أن حني ويف األم. الوطن ويف الحرب ميدان يف للقيادة يجهزون األملان الصبية كان
أولئك من ٪٥٠ فإن الحرب، يف ماتوا و١٩٢٥ ١٩٢١ عامي بني ما ولدوا الذين األملان
٪٥٠ كان ١٩٣٥ عام وبحلول الحرب. يف ماتوا هتلر أدولف مدارس يف درسوا الذين
هتلر، شباب حركة ضمن عاًما ١٠–١٨ بني ما أعمارهم ترتاوح الذين األملان جميع من
تطوعية الحركة عضوية ظلت الواقع، يف ُجنِّدوا. قد ١٩٢٦ عام يف ولدوا الذين من و٩٠٪
حربية صفوف يف ينظمون كانوا قليلة. قلة سوى تعرتض لم لكن ،١٩٣٩ عام حتى
من تتكون التي الزمالة إىل وصوًال رسية وتضم جنديٍّا ١٥٠ من مؤلفة مجموعات من
للصدفة: يشء أي يُرتك ولم الشباب»، من الشباب «قيادة هتلر شعار كان صبية. ١٠
سن (من قائًدا و٢٤٦٦٠ سنة) ١٤–١٨ سن (من هتلر شباب قادة من ١٢٧٢٧ مر
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بمجرد وحده. ١٩٣٤ عام يف القيادة عىل تدريبية دورة ٢٨٧ بعدد سنة) ١٠–١٤
لهؤالء يُقدم األيديولوجية والتهيئة العسكري والتدريب البدنية اللياقة دورة اجتيازهم
ونصوص وأغاٍن مقدمات عىل تحتوي وكانت ألتباعهم، لتقديمها كتيبات الشباب القادة
تبدو أهمية الخربات أكثر كانت ولكن معارضة، أو نقاش بأي يسمح يكن لم درس. لكل
تطوير حس لديهم تنمي كانت التي الصيفية واملعسكرات األسبوع نهاية عطالت هي
عاًما ١٢ سن إىل الجميع وصول عند أنه من التأكد طريق عن عادة بجدية، املجتمع
مدارس إحدى يف التدريس أعضاء أحد كتب مجموعته. قيادة تويل يف دوره يأخذ كان
للثقة الالشعورية القوة ويكتسب األوامر يوجه أن يتعلم الطريقة «بهذه قائًال: الصبية
هتلر مدارس استكمال بعد املطاعة.» للقيادة الرضورية األمور من تعترب التي بالنفس
ظلت حيث إس، إس التدريب كليات إحدى إىل املختارة القلة تُنقل بنجاح، هتلر وشباب
يف نرغب ما «إن :١٩٣٧ عام املدربني أحد قال به. يُحتذى الذي النموذج هي إسربطة
الدولة نموذج يشبه الحكومة من حديث نوع — الصغار القادة مدربي نحن — رؤيته
يعملوا أن الباقني وعىل ليحكموا، السكان عدد من ٪٥–١٠ من يُختار حيث اإلغريقية،
فوجلسانج، يف إس إس كلية يف عاًما ذلك بعد املنتظرون القادة هؤالء يقيض ويطيعوا.»
الشخصية»، «بناء ليتعلموا كروسينيس، يف آخر عاًما ثم العنرصية»، «الفلسفة ليتعلموا
تنظيم رئيس الي، روبرت علق والعسكرية. اإلدارية املهام يف سونتوفني يف أخريًا وعاًما
قائًال: بالتخرج، احتفاًال نظم الذي العسكري العرض أثناء ،١٩٣٥ عام النازي الحزب

يكونوا وأن القيادة إرادة داخلهم يف يحملون الرجال هؤالء هل نعرف أن نريد
يف وقادته النازي الحزب يرغب أن يجب يحكموا. أن أخرى: بعبارة أو سادة،
نستمتع ألننا أو مستبدين نكون لكي ليس بالقيادة، نستمتع إننا … الحكم
هناك أن األحوال جميع يف راسًخا إيمانًا نؤمن ألننا بل السادي، بالطغيان
القوة إن املسئولية. ويتحمل يقود أن عىل القدرة لديه فقط واحًدا شخًصا

وحده. الشخص هذا يف تكمن
(٢٠٠٢ نوب، من (مقتبس

استمرار ومع هتلر، هو «الكامل» الواحد الشخص هذا كان للنازيني، بالنسبة
األملانية العسكرية فلسفة وعن للنازية الجماعي الجوهر عن بنفسه هتلر نأى الحرب،
ولعب واألتباع، القائد بني والتقييم املبادرة دعمت التي املهمة) (قيادة للحرب السابقة
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عامي بني ما الفرتة يف أنه الواضح من املثال: سبيل عىل عليه. التأليب يف كبريًا دوًرا هذا
يف هتلر دخل السوفييتي، واالتحاد الغربية وأوروبا بولندا احتالل خالل و١٩٤١، ١٩٣٩
جميع يف بنصيحتهم يأخذ ال كان وإن حتى إليهم، يستمع وكان جنراالته مع مناقشات
بولندا احتالل يف شخصيٍّا هتلر فيها تدخل واحدة مناسبة سوى هناك تكن ولم األمور.
عام شتاء يف السوفييتي االتحاد احتالل فشل عندما ولكن راندشدت. فون عليه وتفوق
الجنراالت. إىل االستماع عن وتوقف املسلحة لقواته الدقيقة» «اإلدارة يف هتلر بدأ ،١٩٤١
يحصل التي املعلومات وبدأت محادثاته عىل هتلر هيمنة زادت الحرب، وباستمرار لذا
البنائني. املعارضني من تأتيه التي تلك توقفت حني يف املدمرين املهادنني من تأتي عليها
جودة انحدرت مستشاريه، دائرة من املستقلني املفكرين خروج بسبب إنه القول ويمكننا
يف يرغب ما أنها اعتقدوا ما هي عليها يحصل كان التي املشورة أن درجة إىل املشورة

سماعها. إىل يحتاج التي املشورة تكون أن من بدًال سماعه
ى ونحَّ أدمريال وهو الثانية العاملية الحرب بدأ الذي ترششل، ونستون النقيض، عىل
املضادة االسرتاتيجية يف لترششل ومعارضته اندفاعه بسبب مهامه عن تالبوت الكابتن
عنهم يعرف كان الذين األفراد من الكثري بتجنيد وزراء كرئيس بدأ األملانية، للغواصات
قادة أحد بيفني، إرنست من طلب ثم، ومن الفكر. يف وحرية استقاللية األكثر أنهم
وزارة إىل ينضم أن سحقه، إىل سعى قد ترششل كان الذي ،١٩٢٦ عام يف العام اإلرضاب
شامربلني مع حتى عمل األمر، واقع يف إنه بل الوطنية. والخدمة للعمل كوزير الحرب
ترششل احتفظ العسكري، املجال يف باملثل، السياسيني. أعدائه ألد من اثنني وهاليفاكس،
أدرك ترششل ألن العنيفة؛ ونزاعاتهما الشهرية خالفاتهما من الرغم عىل بروك بآالن
يعطوه ألن — العنيد واالستقالل — الجلد يملكون من هم األشخاص هؤالء مثل أن
للنموذج ا مهمٍّ عامًال القيادة لتعلم البديل األسلوب هذا يعد يحتاجها. التي النصيحة

الكالخاسيون. للتعلم: الرابع

املمارسة مجتمع الكالخاسيون: (4)

وفلسفة جماعي توجه بني يجمع — الكالخاسيون — القيادة لتعلم الرابع النموذج
قادرين وال يشء بكل عاملني ليسوا القادة أن الكالخاسينية اقرتحت األمر، واقع يف تنشئة.
ذلك، عىل عالوة بأكملها. املؤسسة عىل توزع أن يجب القيادة فإن لهذا يشء، كل عىل
يمكن حيث املحيطة، بالثقافة تتأثر أن يمكن املوزعة أو العميقة الطريقة هذه فإن
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القيادة. تقييم يف «الفطرة» عىل نعتمد ألن ببساطة حاجة يف ولسنا اجتماعيٍّا دعمها
األساسية العملية هي االجتماعية املمارسات يف املشاركة أن أيًضا املنهج هذا يفرتض
نشاًطا وليس اجتماعي أو جماعي نشاط التعلم فإن ثم ومن طريقها، عن نتعلم التي
حيث املمارسة» «مجتمع خالل من التعلم يحدث وينجر، اقرتح كما الواقع، يف فرديٍّا.
ذلك بعد يمكن هوية ثم ومن اجتماعية وحدة اجتماعية ممارسة يف املشاركة فيه تشكل

تُقاد. أن

الجماعية املعرفة تجميع عىل تعمل مجتمعات البرش كون التاريخ فجر منذ
القبائل وتعد املمارسة. مجتمعات اجتماعية؛ ممارسات إىل لرتجمتها املكتسبة
العصور يف املهنية النقابات تشمل حداثة األكثر الحاالت هذا. عىل قديًما مثاًال
العلمية واملجتمعات ما، مهنة أو حرفة عىل اإلرشاف تولت التي الوسطى
البحث من معني جانب يف صحيحة معرفة يعترب ما تعريف عىل اتفقت التي
يف املمرضات أو املحيل البستنة نادي تشمل وضوًحا األقل الحاالت والتدقيق.
يلتقون الربمجيات مهنديس من مجموعة أو الشوارع عصابات أو املستشفيات

والنصائح. األفكار ليتشاركوا املقاهي أحد يف بانتظام

(١١٥-١١٦ :٢٠٠٥ جرينت، من مقتبس (وينجر،

«التزام هناك يكن لم وما املادي، التقارب مجرد من املمارسة مجتمع ينشأ ال ولكن
ذلك، عىل عالوة ممارسة». «مجتمع ليصبح املجتمع يتطور فلن املشاركني، من متبادل»
بل والحب، املتبادل التفاهم فيه يسود فاضًال مثاليٍّا مجتمًعا املمارسة مجتمع يعترب ال

املتناغمة. العالقات وليس الجماعية واملكتسبات املشرتكة باملمارسات يتسم مجتمًعا
هذه عن املعتادة افرتاضاتنا من العكس وعىل ذلك، عىل عالوة أقرتح، أن أريد
وجود مجرد املهم ليس األمر، واقع يف للقادة. القيادة يعلم من هم األتباع أن العالقة،
التي الطريقة عىل ينعكس العكيس التعليم هذا تأملية. خربة تكون أن يشرتط بل خربة،
جريارد يقرتح كما أو يعلمونهم. أطفالهم آباء؛ يصبحون كيف اآلباء معظم بها يتعلم
الطفل أن إىل ضمنيٍّا يشري هوبكينز أن ويبدو الرجل.» أبو هو «الطفل هوبكينز: مانيل
ولكنني شجرة. لتصبح البذرة بها تنمو التي الطريقة بنفس رجًال، ليصبح سينمو الذكر
يكونون كيف أسالفهم يعلمون األطفال األمر: لهذا مختلف تفسري اقرتاح يف أرغب

آباء.
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تعلم من كبري جزء يأتي األبناء، رعاية عن الكتب من الكثري وجود من الرغم عىل
آخر شخص أسلوب أن تعلم أن يمكنك ال حال، أي فعىل الخربة. طريق عن األبناء رعاية
كأطفال، يترصفون كيف أطفالهم اآلباء يعلم نظريٍّا، طفلك. مع تجربه حتى نجح قد
يكن لم لو القيمة. النصائح هذه معظم لتجاهل طرقهم لديهم األطفال أن يف شك ال ولكن
يتمرغون أطفال هناك كان وملا السلوك، سيئو أطفال اآلباء لدى أصبح ملا كذلك، الحال
املنزل إىل أحدهم عاد وملا واملخدرات، الكحوليات املراهقون جرب وملا املتجر، يف غضبًا
األمر هذا وألن املكان. عىل للتو سطا ا لصٍّ أن لو كما غرفته ترك أو متأخر، وقت يف
واللفظي البدني (العقاب اآلباء يمتلكها التي العقابية لألساليب يكون ال بانتظام، يحدث
محدود. تأثري سوى وغريها) املنزل يف بالحبس والتهديد واملرصوف األخالقية واالدعاءات
االستماع طريق عن آباء يكونوا كيف يتعلموا ألن بحاجة اآلباء أن هي الخطرية القضية
يشعروا لم إذا أطفالنا: بواسطة آباء نكون أن تعلمنا الواقع، يف ألطفالهم. واالستجابة
من نعدل ثم ومن يبكون فإنهم رضع، كأطفال بها نحملهم التي للطريقة بالراحة
يبكون بالتعب شعروا وإذا فنطعمهم، يبكون بالجوع شعروا وإذا لهم، حملنا طريقة
فهمناه أننا يعتقدون (أو خاطئة بصورة األمر نفهم وعندما يناموا. حتى فنهدهدهم
بأي أو العبوس أو املقاومة أو البكاء طريق عن بذلك يخربوننا فإنهم خاطئة) بصورة
من شيئًا تعليمهم سواء فعله، علينا ما ذلك بعد نقرر أننا يف شك وال كانت. طريقة
خارج أمر هذا ال، أم سينجح األسلوب هذا هل ولكن آخر، يشء أي أو النفس ضبط
املتغرية العالقة هذه خالل أسلوبنا بشأن التفاوض عىل نجرب ما وعادة إرادتنا، عن
سهولة أكثر األبناء رعاية جعل شأنها من الخربة أن من الرغم عىل الواقع، يف باستمرار.
ربما بالرضورة، الحال هي تلك فليست — األمر سهولة زادت أطفالك عدد زاد كلما —
جديد طفل كل ألن و/أو غريها، عن مختلفة تكون وأبويه طفل كل بني العالقة ألن
يف صعوبة يواجهون الناس بعض ألن و/أو السابقة، األرسية العالقات نمط من يغري

التعلم.
وربما أطفالهم. من تقييم عىل اآلباء يحصل مدى أي إىل هو هنا املهم يكون ربما
آخر، بمعنى للطرفني. متكافئة تكون التي بأطفالهم عالقاتهم من أكثر اآلباء يتعلم
العالقة طريف من أي يتعلم فلن — العكس أو — أطفالهم عىل اآلباء يسيطر عندما
من الكثري نجاح أسباب أحد هذا يكون قد الواقع، يف بالرضورة. ينضج أو الكثري
تقييمهم يف وأمانة انفتاًحا أكثر يكونون أطفالهم ألن الشاقة؛ املهمة هذه يف اآلباء
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النحو «عىل ما بأمر اآلباء يقم لم إذا البالغني: املرءوسني أو باألتباع قورنوا ما إذا
عىل األمر هذا عن تقييًما اآلباء فسيتلقى — اآلباء ال األطفال نظر وجهة من — املالئم»
أو محادثاتهم، يف الذًعا صدقهم يكون أن يمكن الذين الصغار مع هذا يتضح الفور.
لهم يقول ما عادة مخيفون: قادة أنهم نعتقد آخرين أشخاص أطفال نقابل عندما
النموذج هذا طبقنا إذا لهم. نقولها أن املساكني األتباع نحن نجرؤ ال أشياء أطفالهم
كيفية األتباع يعلمون أنهم القادة يعتقد حني يف أنه نستنتج القيادة، عىل التعليمي
بغالبية يقوم من هم والقادة التعليم بغالبية يقوم من هم األتباع الحقيقة يف التبعية،
معلم هو «التابع هوبكينز: مانيل جريارد قاله ما بناء نعيد أن يمكننا إذن التعلم.

القائد.»
يف يفشلون األتباع وبعض التعلم يف يفشلون القادة بعض أن فيه شك ال مما
والقدرات املهارات قائمة يف يكمن ال القيادة أرسار أحد أن املحتمل من ولكن التعليم،
لتحقيق اسرتاتيجية أو رؤية تمتلك هل أو تمتلكه، الذي الكاريزما مقدار أو الفطرية،
أسلوب ويكمن أتباعك. من التعلم عىل القدرة تمتلك كنت إذا فيما يكمن بل الرؤية، تلك
مشكلة أن إىل أيًضا أشري أن أريد العالقات. عىل القائم القيادة نموذج يف هذا التعلم
غري وأتباعه القائد بني العالقة تكون عندما أي، للقيادة. املهمة األمور من التكافؤ عدم
الضعاف/غري األتباع أو املسئولني الضعاف/غري القادة — االتجاهني كال يف متكافئة
والتعلم التقييم ألن طويًال؛ املؤسسة نجاح يستمر لن األرجح عىل فإنه — املسئولني
عملية بل إدراكيٍّا أو فرديٍّا حدثًا التعلم يعترب ال الواقع، يف صورهما. أضعف يف سيكونان

وثقافية. جماعية
جديدة، فكرة أتباعه من القيادة املرء تعلم مشكلة تعترب ال سابًقا، ملحت كما
سبيل عىل اإلغريقية األساطري يف الكالسيكية. الحقبة منذ القيادة نماذج يف ظهرت بل
حرب يف مسيني، ملك أجاممنون عراف كان أبوللو) (كاهن ثيستور بن كالخاس املثال،
ذلك بعد الطروادي. كالخاس؛ فاستشار النجاح، بضمان ا مهتمٍّ أجاممنون كان طروادة.
كبرية بخسارة إال لإلغريق يتحقق لن النرص أن وأعلن أديلفي يف الكاهن كالخاس زار
النرص وأن سنوات، ١٠ ستستغرق املهمة وأن إيفيجينيا، بابنته التضحية ألجاممنون:
بكلمات يثق أن أجاممنون عىل كان اإلغريق. صفوف يف أخيل يحارب حتى يتحقق لن
حلفاؤه له يقدمها التي املعلومات من واثًقا يكن لم ألنه — السابق عدوه — الطروادي

اإلغريق. الطبيعيون؛
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استبدال القيادة: تعلم يف الضعف مظاهر أخطر أحد «الكالخايس» األسلوب يتجاوز
يتمتعون قادة وجود عدم بسبب أنه بهذا أعني املدمرة. باملوافقة البناءة املعارضة
ألن ولكن جماعيٍّا. شأنًا القيادة تكون أن يجب بفعالية، ليقودوا القوة أو باملعرفة
أنفسهم إحاطة إىل يميلون فإنهم مؤسسية، هرمية أنظمة خالل من يتقدمون القادة
ُمْرِضيَة تقييمات يعطون الذين الدوام» عىل نعم يقولون الذين «األشخاص باملتملقني؛
معارضني املدى طويل املؤسيس النجاح يتطلب النقيض، عىل صادقة. تقييمات وليس
ولكنها سارة غري بتقييمات الرسميني القادة إمداد يف وراغبني قادرين أفراًدا بنائني؛
غري الشخص أن يف تكمن أجاممنون مشكلة كانت القيادة. كيفية لتعليمهم رضورية
تعلم يف الرئيسية املشكلة يظهر وهذا ذلك، يفعل أن يستطيع من هو فقط اإلغريقي
األضواء عن بعيًدا البقاء يف يرغبون الذين هؤالء إىل يحتاج التعلم أن وهي القيادة،
نفس يف ولكنهم وأمثاله، كارليل عشقها التي الفردية البطولية القيادة نماذج متجنبني
الرسميني القادة إمداد طريق عن «بطوليٍّا» شتى بطرق يعترب بعمل يقومون الوقت
طريق وعن الرسميني، القادة لسلطة الخنوع رفض طريق وعن معارضة، بنصيحة
بعيد حد إىل يشبه قيادة أسلوب احتياجاتهم؛ عىل املؤسسة أو املجتمع احتياجات تقديم

الحمر. الهنود بعض استخدمه الذي القيادة نموذج
األخطاء»، يف يقع ال الذي القائد املؤسسة تجد أن يجب «كيف ليست القضية فإن لذا
األخطاء يف الوقوع من القادة يمنع داعًما عمل إطار تنشئ التي املؤسسة نوع ما بل
ب يتعلق ال األمر جميًعا. فيها نقع التي األخطاء من املؤسسة تعلم عىل ويؤكد الكارثية،
يمكننا و«كيف بنائها؟» يف نرغب التي املؤسسة نوع «ما ب بل يقودنا؟» أن يجب «من
أن فكرة أيًضا تتضمن التعلم مكونات من هام مكون الفشل أن فرضية إن بناؤها؟»
املخاطر عىل اإلقدام فيها يكون عصيبة مواقف يف وضعهم طريق عن القادة نطور
املأثور: القول يقول كما أو أساسيٍّا. أمًرا والتعلم ممكنًا الخطأ يف والوقوع رضورة
إىل تنسب عبارة (وهي التقدير» سوء من تأتي والخربة الخربة من يأتي التقدير «حسن
نصمم أن علينا هل إذن بروكس). بي وفريدريك توين مارك بينهم من الناس، من كثري
يف املنهج هذا هني بيت عرض ربما القيادة؟ كيفية تعليم خالل للخطأ الفرص من املزيد

.3-4 الشكل يف الرائعني الكرتوني ورسمه قصيدته
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الطريق إىل الحكمة

الطريق إىل الحكمة؟ حسنًا، إنه ممهد

ويسهل وصفه:

تخطئ

وتخطئ

وتخطئ مرة أخرى

ولكن أقل

وأقل

وأقل

1(© Piet Hein Grooks) الحكمة. إىل الطريق :3-4 شكل

هوامش

(1) Reprinted with kind permission from Piet Hein a/s, DK-5500 Mid-
delfart, Denmark.
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الخامس الفصل

القادة؟ هم من

الطلعة، وسيمو القامة، بيضطوال رجال (1)
جماعاتهم عىل ومهيمنون مميزون

املتحدة للواليات والعرشين التاسع الرئيس هاردينج، وارين فإن جالدويل للكاتب وفًقا
ثالث تحقق فلم املتحدة. الواليات تاريخ يف األسوأ الرئيس بأنه أيًضا يشتهر األمريكية،
خطاب إن ماكادو جي ويليام السيناتور ويقول القليل، إال للبالد إدارته من سنوات
انتهاء بعد فكرة». إىل تفتقر التي الطنانة العبارات من «حشًدا كان التقليدي هاردينج
إال والفساد، الفضائح من يخُل لم الرجل سجل أن واضًحا كان هاردينج، حكم فرتة
نحو شائع ميل إىل هذا جالدويل ويُرجع شعبيته. عىل حافظ حكمه فرتة طوال أنه
هاردينج أن وبما املحتمل. بالنجاح والشخصية الشكل عن الناتج األول االنطباع ربط
معنى)، بال كان (وإن نفسه من واثًقا ومتحدثًا مثايل، بطول يتمتع وسيًما قائًدا كان
النجاح بها نربط التي نفسها بالطريقة عظيمة أشياء وبني بينه عادة الناس ربط فقد
أن عىل مطلًقا أدلة بدون أو بسيطة أدلة بمجرد ذلك يكون ما وغالبًا بالقادة، املؤسيس
إليه يُعزى وما الجسد بني قوية عالقات هناك الحقيقة، يف أسبابه. بالفعل له الربط هذا
األفضل للرشكات جالدويل به قام الذي التحليل توصل املثال: سبيل عىل سمات. من
من كانوا الرشكات لهذه التنفيذيني الرؤساء أغلب أن ٥٠٠ فورشن مجلة تصنيف حسب
يف (١٨٠سم). أقدام ٦ من قليًال أقل طولهم ومتوسط البيضاء البرشة أصحاب الرجال
الذكور باقي من فقط ٪١٥ مقابل أكثر، أو تقريبًا أقدام ٦ منهم ٪٦٠ طول كان الواقع،
رجال هم الغربيني القادة أغلب أن بافرتاضنا نبدأ أن يمكن هل لذا البالغني. األمريكيني

ووسماء؟ القامة طوال البيضاء البرشة أصحاب من



القيادة

اختالًفا يضفي القامة طول بأن الشائع االعتقاد من الرغم فعيل بالرضورة. ليس
كان أفضل)، ذلك كان الطول، زاد كلما (أي القادة إىل بها ينظر التي الطريقة عىل ا مهمٍّ
كان بينج شياو ودنج جوريون بن املثال: سبيل عىل القامة. قصار القادة من الكثري هناك
وامللك جونج-إل وكيم غاندي واملهاتما عرفات ويارس مرت)، ١٫٥٢) أقدام ٥ يبلغ طولهما
بوصات و٣ أقدام ٥ حوايل طولهم كان ميدفيديف وديمرتي خروشوف ونيكيتا حسني
بريلسكوني وسيلفيو سياليس وهيال وفرانكو الثانية إليزابيث امللكة أما مرت)، ١٫٦)
نيلسون وهوراشيو لورنس إي وتي وستالني ساركوزي ونيكوال هريوهيتو واإلمرباطور
األبحاث أظهرت اآلخر، الجانب عىل مرت). ١٫٦٦) بوصات و٦ أقدام ٥ من أقل فطولهم
عام ففي القامة. قصار يكسبه مما أكثر يكسبون القامة طوال أن دائًما األمريكية
زيادة يقابلها بوصة ١ مقدارها الطول يف زيادة كل أن إىل األبحاث هذه توصلت ،٢٠٠٧
من أكثر يكسبون لونًا األفتح البرشة أصحاب من األشخاص وأن ،٪١ مقدارها الدخل يف

الداكنة. البرشة أصحاب
هذا شققن النساء من شأن ذوات قائدات هناك كان ما دائًما هذا، من الرغم وعيل
سيدة ٢٣ هناك كانت الكتاب، هذا تأليف وقت يف املثال: سبيل فعىل الذكوري. الطوق
مرص حكمن ملكات وهناك املتحدة. األمم يف دولة ١٩٢ بني من الرئيس منصب يتولني
عرب الرجل هيمنة قاعدة تثبت استثناءات تمثل ما عادة هذه لكن امليالد. قبل ٣٠٠٠ عام

والزمان. املكان
شيوًعا أكثر نموذًجا كابالن تحليل يقرتح اآلن؟ القادة شخصية نوعية ما إذن
البيضاء البرشة أصحاب من القامة طوال رجاًال فقط ليسوا التنفيذيني الرؤساء أن وهو
واملثابرة والكفاءة بالجرأة يتسمون ما عادة للجماعات كقادة أيًضا لكنهم الوسيم، والوجه
أبيض رجل إىل القائد به نصف الذي الوصف نغري أن اآلن يمكننا لذا والعناد. والتميز
معلومات من مستقاة كابالن بيانات أن إال ومميز. جماعته عىل ومهيمن ووسيم طويل
حاليٍّا. مالية كارثة يعاني أنه يبدو عالم وهو … خاصة لرشكات التنفيذيني الرؤساء عن
إيه رشكة به قامت ما كالرك، ألندرو وفًقا وذلك الشخصية، من النوعية هذه تفرس وربما
الحكومة من عاجل لقرض قبولها من أيام خمسة بعد عاملية تأمني رشكة أكرب جي آي
(٢٠٠٨ سبتمرب ١٧) اإلفالس خطر لتجنب أمريكي دوالر مليار ٨٥ قدره األمريكية
أسبوع ملدة الرشكة موظفي لجميع عطلة عىل أمريكي دوالر ٤٤٠٠٠٠ أنفقت عندما
واكسمان هنري قال كما أو، كاليفورنيا. شواطئ عىل املنتجعات أفضل أحد يف كامل
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كان الذي فالد لريتشارد الحكومي واإلصالح للمراقبة األمريكي الكونجرس لجنة رئيس
:٢٠٠٨ أكتوبر ٨ يف وذلك براذرز، ليمان لرشكة التنفيذي الرئيس منصب حينها يشغل
٤٨٠ بمبلغ فستحتفظ ذلك ومع كارثية. بأزمة يمر واقتصادنا إفالسها رشكتك «أعلنت
إيه مؤسسة ُمنحت التايل، اليوم ويف عدل؟» هذا هل محوري: سؤال لدي دوالر. مليون
الحفل أن بد ال األمريكية؛ الحكومة من دوالر مليار ٣٧٫٨ قدره إضافيٍّا مبلًغا جي آي
متوسط ارتفع ،١٩٩٩ عام ففي قيود: بال يزال ما الحفل أن بد ال الحقيقة، يف كبريًا. كان
ضعًفا، ١٢٨ إىل ٤٧ من املتحدة اململكة يف باملوظف مقارنة التنفيذي الرئيس دخل نسبة
القائمة قمة يحتل بينكيزر ريكيت ملؤسسة التنفيذي الرئيس بيكت بارت كان حيث
عام اسرتليني جنيه مليون ٣٧ يتقاىض بيكت كان (فقد ضعًفا ١٣٧٤ قدرها بنسبة
سالو مقاطعة مقرها التي العاملية املؤسسة هذه يف املوظف راتب متوسط بينما ،٢٠٠٨
معنى ليس الربيطاني). الدخل متوسط وهو اسرتليني جنيه ٢٦٧٠٠ يبلغ الربيطانية
قمة يحتلون مديًرا ٢٥ يتقاضاه كان ما فمتوسط الفئة: هذه يف وحده كان بيكت أن هذا
١٠ من أكثر كان ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ عام مدير ١٠٠ ألعىل الربيطاني فوتيس مؤرش قائمة

جارديان). ذي صحيفة ذكرت (كما اسرتليني جنيه ماليني
األتباع معاملة أن هو املقصود كان إذا بالعدالة، تتعلق ال اآلن هنا الرئيسية القضية
الواضح ومن الناجحة. القيادة سبيل هو — املؤسسة موارد من وليسوا — برش أنهم عىل
سلوكيات عن نتج الذي النجاح عىل األمثلة من العديد هناك الحال. هي ليست تلك أن
تكون ربما «الظاملني». اآلخرين القادة من الكثريين وبسبب وعبودية، هائلة وقسوة بشعة
يف القادة عىل الحكم حالة يف فقط مالئًما معياًرا يعد العدل األول: وجهان؛ هنا للفكرة
املثال، سبيل عىل كالحرب األزمات، أوقات ففي العدل. بمفهوم ثقافيٍّا ترتبط سياقات
رضبت عندما لكن العدالة. من األتباع ألغلب أهمية أكثر الحياة قيد عىل البقاء يكون
املتعلق السابق االفرتاض تحقق ،٢٠٠٨ عام أكتوبر يف العاملية األسواق املالية األزمة
عىل املوافقة تمرير تأخر أسباب وأحد بالعدالة. مقارنة املؤسيس للنجاح األعىل باألهمية
غري املساعدات هذه أن االعتقاد كان األمريكي الكونجرس يف للرشكات اإلنقاذ حزم
املمولني حساب عىل األزمة هذه سببوا من أنهم يُزعم الذين املرصفيني محاباة أي عادلة،
أنفسهم. هم اقرتفوها أخطاء من املرصفيني هؤالء إنقاذ منهم يتوقع الذين األمريكيني
(١) عىل: تعتمد الناجعة القيادة نوعية أن نقرتح قد الثاني: الفصل إىل بالعودة والثاني،
أطر وضع عند إقناع من القادة هؤالء عليه يكون قد ما مدى (٢) املوقف، يتطلبه ما
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من به ينادون ما يتطلب يجعله الذي بالشكل أخرى مرة صياغته إعادة ثم املوقف، لهذا
إجراءات.

الدول هذه أغلب يف لكن بالتنوع، العدالة ترتبط ما عادة الدول، من العديد يف
يف املثال: سبيل عىل بالتنوع. العليا؛ املناصب يف التنوع مستوى يتسم ما غالبًا نفسها،
أسود رجل ١٠٠ أقوى به وأدرجت ٢٠٠٨ عام أكتوبر يف أوبزرفر صحيفة أجرته استفتاء
كانت التي النمطية اإلدراج إجراءات تجنبت قد االختيار لجنة أن بدا املتحدة، اململكة يف
االختيار كان ذلك، من بدًال الرياضية. والشخصيات السود الغناء بنجوم القائمة ستمأل
كان الحياة». وتغيري األحداث تبديل عىل «القدرة بأنه: ُعرِّف الذي «تأثريهم» عىل قائًما
من أكثر الجهد من الكثري بذل الذي األعمال رائد إبراهيم، مو د. الرجال قائمة قمة عىل
بارونة السيدات قائمة قمة واحتلت أفريقيا. يف املحمول الهاتف لنرش آخر شخص أي
متاجر يف كمرشفة العمل أن املدرسة يف التوظيف مستشاري أحد أخربها التي اسكتلندا
بريطانيا يف سوداء امرأة أول أصبحت لكنها إليه. تطمح أن يمكن أقيصما هو سينسربي
العام. املحامي منصب تشغل سيدة أول ٢٠٠٧ عام أصبحت ثم للملكة، مستشارة تعمل
املرتبة يحتل الذي اإلنسان، وحقوق املساواة لجنة رئيس فيليبس، تريفور أشار وكما

الرجال: قائمة يف الخامسة

الحياة يف مهمة أدواًرا يلعبون أقليات من أشخاص يوجد أنه إظهار املهم من
مصالح فقط وليس بأرسه، املجتمع أعباء بعض لحمل استعداد وعىل العامة،
يف يعانني، سوداوات وسيدات غاضبون سود رجال نمطان: هناك … أقلياتهم
الناس بإمكان كان ولو النمطني. هذين من أي تحت يندرج ال وأغلبنا الحقيقة،
أيٍّا يتبعون أنهم عىل سود أشخاص من يقابلونهم فيمن التفكري عن التوقف
لينظروا لونهم، من أبعد هو ما إىل النظر يستطيعون فربما النمطني، هذين من
هذا ويساعد بعينها. فئة إىل ينتمي أنه عىل فيه التفكري من بدًال الشخص إىل
يف كبريًا فارًقا سيصنع أنه جانب إىل األمر، بهذا القيام عىل التدريب من النوع

الناس. من الكثري حياة

كان األبيض، البيت يف حاليٍّا أوباما باراك وبوجود األمريكية، املتحدة الواليات يف
األمريكيني نسبة لكن السكان. من ٪٣٤ أو ثلث حوايل ٢٠٠٨ عام يف يشكلون امللونون
الذين الحكوميني املسئولني كبار من هندية أو آسيوية أو التينية أو أفريقية أصول من
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ويختلف .٪٢٤ تتجاوز ال النساء ونسبة ،٪١٥ تتجاوز ال الكونجرس أعضاء مثل انتخبوا
يقودها املؤسسات هذه من ٪٨٤ إن حيث الربحية، غري املؤسسات يف قليًال الوضع
غري املؤسسات من ٪٤٢ فإن ذلك، عىل وعالوة البيضاء. البرشة أصحاب من أشخاص
ُدفعنا أننا املعتاد ومن البيضاء. البرشة أصحاب مجتمعات سوى تخدم ال الربحية
قادة فبالطبع، التاريخ. إىل بالنظر أفضل بشكل تفهم أن يمكن املشكلة أن لالعتقاد
ببطء، كان وإن اآلن، يتغري هذا لكن البيضاء، البرشة أصحاب من عادة كانوا الغرب
من يشء إىل يحتاج هذا لكن التنفيذيني. صفوة بني أكرب تنوع بزوغ سنشهد وقريبًا

اإلثبات.
فقط ٪٣ أن ٢٠٠٩ عام مانجمنت أسيت كو-أوبريتيف أجرته الذي البحث كشف
رشكات (وأربع النساء من تنفيذيون رؤساء لها فوتيس مؤرش يف رشكة ٣٥٠ بني من
رشكة ١٣٠ وأن النساء)، من إدارة مجلس رؤساء بها التي هي ٪١٫٣ يعادل ما أو فقط
مجلس عضوية مقاعد من فقط ٪٩ الواقع، يف اإلدارة. مجلس يف نساء أي بها ليس
حيث الفرص تكافؤ سياسة يف رغبة يكون أن يمكن ال ذلك لكن النساء، تشغلهن اإلدارة
النساء احتلت ٢٠٠٨ عام يف بالفعل. السياسة هذه تتبع الرشكات هذه من ٪٩٤ إن
لكن أوروبا، يف رشكة ٣٠٠ أفضل يف اإلدارات مجالس عضوية مقاعد من ٪١٠ من أقل
وفق تفسريه يمكن ال املاضية القليلة األعوام مدار عىل جرى الذي املحدود التزايد أغلب
(من الترشيعية املطالب خالل من — املثال سبيل عىل — بل للتنوع، الثابتة السياسات
يكون بأن القانون وفق اآلن ملزمة أصبحت التي النرويجية للمؤسسات (٢٠٠٣ عام
تستهدف النرويج الواقع، يف رشكاتها. جميع يف اإلدارة مجلس يف األقل عىل سيدة لديها
الدول تقود حني ويف املدرجة. العامة الرشكات كل يف أدنى كحد ٪٤٠ ب تقدر نسبة اآلن
كبريًا شوًطا األوروبية الدول بقية تقطع لم الجنسني، بني املساواة حركة االسكندنافية

بعد. األمر هذا يف
املهنية املناصب يف العاملني عدد نصف النساء تمثل األمريكية، املتحدة الواليات يف
النساء أن وهو باملساواة، العام اإلقرار مسألة يتجاوز مألوًفا نمًطا هناك لكن واإلدارية،
لكن العام. والقطاع الخريية الجمعيات يف الرجال من أفضل نحو عىل يمثَّلن ما عادة
يوجد ال املثال: سبيل عىل نراهن. الالئي النساء عدد قل الوظيفي، السلم أعىل نظرنا كلما
أمريكية رشكة ٥٠٠ أفضل ضمن التنفيذي الرئيس منصب يشغلن سيدة ١٥ سوى

.٥٠٠ فورشن مجلة حسب
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إدارات مجالس يف النساء تمثيل غياب بني كبرية عالقة هناك تكون ال قد بالطبع،
املجردة: الحقيقة بهذه أكرب هذا عالقة تكون قد بل الجنيس، التحيز وبني الرشكات
للمؤسسة. ضعًفا األكثر املايل واألداء اإلدارة مجلس يف النساء نسبة بني ارتباط هناك
عدد كثر ومهما هذا، يف أشك أنني مع أفضل، محاسبون الرجال ألن هذا يكون وقد
منافس أي من أكثر املحاسبني من عدد املتحدة اململكة (لدى ما مؤسسة لدى املحاسبني
إنقاذ يستطيعوا لم فإنهم أكثر)، محامون بها األمريكية املتحدة والواليات رئييس، آخر
عىل الرتكيز علينا يجب ذلك، من بدًال .٢٠٠٨ عام املالية األزمة من الرشكات من العديد
األمر، هذا يف حاسم السبب اتجاه ألن وذلك السببية، وبني بينها ونميز «ارتباط»، كلمة

.1-5 الشكل يوضح كما

األداء الشهري النسبي للبورصة ٪

وقت التعي(

ستة أشهر

رجال
نساء

١٢
١٠

٨
٦
٤
٢

٢−
٤−
٦−
٨−

١٠−

٠

اإلدارات.1 مجالس يف النساء وعضوية األداء :1-5 شكل

الظروف تكون عندما فقط تعينهن يجري النساء أن هو الشكل هذا يتضمنه ما
يعني ما وهو — الرجال تعيني عند سائدة تكون ما غالبًا التي الظروف من سوءًا أكثر
والنساء الضعيف األداء بني ارتباًطا ننشئ أن يمكن وأننا صعوبة أكثر النساء مهمة أن
يتعلق فيما بالفعل، العكس. وليس النساء تعيني يف السبب هو الضعيف األداء لكن —

74



القادة؟ هم من

والنساء الرجال بني ضئيل نسبي اختالف هناك بالنساء، االستعانة بعد الرشكات بأداء
بني إيجابي ارتباط وجود إىل يشري البعض أن من الرغم عىل الدراسات، من العديد يف
مجالس يف مناصب يشغلن الالئي النساء أن برشط األقل عىل والنجاح، الجنيس التنوع
قد االستبعاد من قرونًا أن إىل كويهان ويشري الكفاءة، من عالية درجة عىل يكن اإلدارات

قادتنا. عىل نطرحها التي األسئلة من مختلفة مجموعة النساء منحت
عليك. يتوقف هذا حسنًا، قادتنا؟ بني التنوع غياب حيال به القيام يجب الذي ما
ترغب جماعتك عىل ومهيمنًا ومميًزا ووسيًما القامة طويل أبيض رجًال قائًدا كنت فإن
كنت إن لكن يشء. أي إىل يحتاج ال األمر أن الواضح فمن املكانة، هذه عىل الحفاظ يف
وجهة من املشكلة هذه مصدر عىل يتوقف األمر زال فما ما، لتغيري حاجة هناك أن تعتقد
مسألة يتناول الذي وبيلينج ألفنسون وضعه الذي النموذج 2-5 الشكل يوضح نظرك.
متماثالن الجنسني أن يفرتضون الذين هؤالء ١ املربع يمثل الجنسني. بني التوازن عدم
مثل ترشيعي منهج إىل يقود ما عادة وهذا أخالقية. ألسباب ما بأمر القيام يجب وأنه
األخالقي الخط نفس يتبع ٢ املربع ذكره. السابق النرويجية الحكومة انتهجته الذي
ترشيعي تغيري ألي يمكن ال ثم ومن أساسيٍّا، اختالًفا مختلفان الجنسني أن يرى لكنه
بديلة، مؤسسات النساء تنشئ أن هو هنا الوحيد الواقعي الحل فارق. أي يصنع أن
حيث تزايد، يف أنها يبدو السيدات تنشئها التي الجديدة املرشوعات نسبة أن والحقيقة
التي التقليدية املؤسسات يف به املعرتف غري العنرصي العائق تعترب النساء بعض إن
عىل الجنسني مع ٣ املربع يتعامل اخرتاقه. يمكن ال حاجز بمنزلة الرجال عليها يسيطر
أن عىل ويربهن أخالقيٍّا، منهًجا ال الكفاءة منهج يتبع لكنه األساس، يف متشابهان أنهما
يُعنى وأخريًا، النساء. مواهب «ضياع» لتفادي الكفاءة يحرتم منهج أسس يضع ذلك
يمكن التي الطريقة عىل ويركز مختلفان الجنسني أن يفرتض ولكنه بالكفاءة، ٤ املربع

للمؤسسات. خاصة «إسهامات» النساء بها تقدم أن
يوضح هذا إن حيث والوصف، الرشح بني العالقة إدراك هي هنا الفكرة اآلن
االسرتاتيجيات هذه فشلت وإن بالتغيري، للقيام االسرتاتيجيات من العديد اقرتاح سبب
يف املشكلة وضع إعادة لالسرتاتيجية املعارضني محاولة وراء السبب أيًضا يوضح فإنه
والنساء؛ الرجال بني كبري اختالف هناك يكون أن نتوقع ال الواقع، يف مغاير. تصنيف
السمات يف أو للذكاء العامة املقاييس يف ملحوظ نحو عىل مختلفني ليسا الجنسني ألن ذلك
الشمالية وأمريكا أوروبا غرب يف النساء أن فهو يُذكر يشء هناك كان وإن الشخصية،
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اهتمام بالكفاءة ا�ؤسسية

)
س

جن
 ال

)
ف ب

تال
الخ

ه ا
وج

أ
اهتمام بالقضايا األخالقية/السياسية

)
س

جن
 ال

)
ه ب

شاب
الت

جه 
من الظلم التمييزأو

يتطلب األمر ترشيًعا

فرص متكافئة

١

نظام يقدر الكفاءة

من غE الكفاءة التمييز
اهتمام واٍع بالذات

٣

اختالفات ال يمكن التغلب عليها
مؤسسات بديلة

قيم بديلة

٢

إسهامات خاصة

مختلفة لكنها تكميلية
النساء أكثر مالءمة

٤

والنتيجة.2 السبب النوع: :2-5 شكل

لتفسري األهم العنارص أن ويبدو الرجال. من أقرانهن من كفاءة أكثر يَُكنَّ ما غالبًا
املختلفة، املنزلية للمسئوليات املعتادة الخصائص الحقيقة: يف هي املتفاوت النجاح
للرجال األقوى العمل وشبكات النوع، عىل املعتمدة واالفرتاضات العنرصي، والتمييز
يف أفضل. ووظائف وإثارة تحديًا أكثر مناصب إىل للوصول أقوى فرًصا تضمن التي
أقوى اجتماعية عالقات شبكات لديهن يكون ما عادة (الالئي النساء من يُتوقع الحقيقة،
هذا إىل يُنظر كذلك يكنَّ وعندما الرجال، من رحمة أكثر قادة يكنَّ أن الرجال) من
تتبع بالطبع، جرأة. األكثر الرجال من املتوقعة القيادة من قوة أقل أنه عىل السلوك
إليها ينظر ما عادة األفعال هذه مثل أن إال جرأة، أشد نمًطا القادة من السيدات بعض
القائد. املرأة نجاح دون حائًال تقف الظروف فإن حال، أي عىل مالئمة». «غري أنها عىل
أخربتك «لقد فيها يقال التي اللحظات لتلك الذرائع من املزيد هذا يمنح بالطبع،
اسرتاتيجياتهم، بشأن أو القادة بشأن فورية قرارات اتخاذ إىل نميل ألننا وذلك بذلك»،
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وإن سينجحون. أنهم نعرف كنا إننا نقول نجاًحا، حققوا ثم دعمناهم إن ثم ومن
أو مكانتهم من ما شخص أضعف ربما أو تغري، قد املوقف أن بد ال حسنًا؛ فشلوا،
أن إىل تشري التي األدلة من العديد بالفعل وهناك بجديد. ليس هذا آخر. عذر أي
اختيار كان ا. جدٍّ شائعة إيجابية) أم كانت (سلبية القادة تجاه الفورية االستجابات
متشابهة: أنماط عىل يقوم األوىل العاملية الحرب يف األمريكي بالجيش لاللتحاق الضباط
يتعلق فيما سواء — جذابة بسمات يتمتعون أنهم عىل إليهم يُنظر الذين املتقدمون
جماعته» عىل واملهيمن واملميز والوسيم القامة طويل األبيض «الرجل فكرة بتنويعات
سمة (وهي وجرأة وشجاعة ذكاءً أكثر اعتُربوا — الجذابة» الشخصية «صاحب فقط أو
الهالة» «تأثري الفور عىل نشأ فقد ثورندايك، يل إدوارد عرب كما أو للحرب). مناسبة
شخصياتهم عن الناس افرتاضات شوَّه وهذا جاذبية)، األقل للمجندين الرش» «تأثري (أو

بأكملها. وإمكانياتهم
تَُشكَُّل اإلطار. هذا يف الكفاءة نموذج يتواءم أن يمكن أين لنرى النظر ننعم قد
قائمة يف يَُرّكز ثم الحاليني. القادة كفاءات تحليل عىل بناءً الكفاءة نماذج من العديد
يجب لكن املطلوبة. الكفاءات أطر وفق التعيني وسائل تَُشكَُّل ثم ومن إدارتها، يمكن
نجاحهم وتنسب الحاليني القادة من مجموعة تأخذ الطريقة فهذه ذلك: يفعله ما مالحظة
النقاش بأن يشعر ملن وبالنسبة النجاح. لتحقيق رضورية أنها يُزعم التي للكفاءات
به القيام إىل بحاجة نحن فما بذلك. الشعور يف الحق لديكم مفرغة، حلقة يف يدور هنا
ثم واألتباع القادة بني أو والفاشلني الناجحني القادة من مجموعات مقارنة هو بالفعل
التي السببية العالقات إىل نصل أن نحاول ثم (الناجحون) القادة به يتميز الذي ما نرى
ربما سبب. أم عالقة هو لدينا ما كان إن نعرف ال ذلك، وبخالف النجاح. هذا إىل أدت
ومميًزا ووسيًما القامة طويل أبيض رجًال املرء كون مسألة بالفعل، رأينا كما يكون،
أساسيٍّا متطلبًا ذلك يكون وربما الناجحة، باملؤسسات يرتبط أمر جماعته عىل ومهيمنًا
هي الناجحة املؤسسات أن هو ببساطة األمر يكون قد ذلك ومع الناجحة، للمؤسسات
إن لذا، جماعاتهم. عىل ومهيمنني ومميزين ووسماء القامة طوال بيًضا رجاًال تعني التي
النجاح تحقيق يف السبب بالفعل هو للكفاءة الحايل اإلطار أن من التأكد بإمكاننا يكن لم

املسار. يف السري من الشديد بالقلق نشعر أن يجب الفشل)، (أو
— السكان تعكس ا جدٍّ متنوعة قيادة لدينا كان إن األهمية من الكثري هذا يمثل لن
يستمر ثم ومن تحيزها نفس عىل ستظل املتنوعة املؤسسات أن بساطة بكل سيعني وهذا
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نماذج يقودها ما عادة املؤسسات أن وبما ذلك، ومع التغيري. ليس ولكن — التنوع
فبإمكاننا جماعاتهم، عىل واملهيمنني واملميزين والوسماء القامة طوال البيض الرجال
حسب اختيار حالة هذه هل القادم. القادة جيل يف النماذج هذه من املزيد لرؤية التطلع

آخر؟ سببًا هناك أن أم الشخصية، رؤيتك

االجتماعية الهوية نظرية (2)

بديل. تفسري عن ملحة نأخذ فقد االجتماعية، الهوية نظرية فائدة االعتبار يف وضعنا إن
يدعمون ألنهم مفضلون؛ أنهم إما فئات يف البرش تصنيف إىل نميل أننا املنهج هذا يقرتح
معنية تكون هذه الهوية تحديد وعملية عنا. مختلفون ألنهم مفضلني؛ غري أو هويتنا،
عىل األفراد إىل ننظر محددة، ظروف ظل ويف لذا، سواء. حد عىل بالجماعة أو بالفرد
يوجد ال بالطبع متفردة. شخصيات باعتبارهم وليس جماعات، يمثلون أنهم اعتبار
املتكلم ضمري أي االجتماعية، الهوية عن بمعزل — «أنا» املتكلم ضمري — شخصية هوية
الجماعة داخل يف االختالفات نحدد أننا النظرية تقرتح التصنيف، يتم أن وبعد «نحن».
عالوة (هم). وخارجها (نحن) الجماعة داخل االختالفات تلك من أقل أنها عىل (نحن)
تؤدي عام) بتفضيل تحظى (التي الداخل من الجماعة وأنماط معايري فإن ذلك، عىل
الصغريات الفتيات املثال: سبيل عىل الذاتي. التحسن لضمان محددة مقارنات إجراء إىل
األزياء عارضات إىل ينظرن أال املرجح من الحكومة تديره رعاية بيت يف يعشن الالئي
يف البقاء عىل قادرات غري أنهن أساس عىل لكن منهن، أفضل أنهن أساس عىل الشهريات
االجتماعية للهوية ذاتي تحسن املقارنة هذه عن ينتج ثم ومن القاسية، البيئة هذه مثل

الفتيات. لهؤالء
الهوية تحاكي متكررة» «أنماًطا بأكملها العملية هذه تنتج سبق، ما إىل باإلضافة
بحيث العام، اإلطار إىل الشخيص» اإلطار من أعضاءها «وتُخرج للجماعة االجتماعية
بعض: محل بعضهم يحل أن عىل قادرين معها يصبحون درجة إىل متشابهني يبدون
أنماط من يظهر ما دعم إىل ونميل بالجماعة، املتعلقة املسائل يف جميًعا نتفق أن نتوقع
أنفسنا إىل ننظر «نحن» الحقيقة، يف مصالحنا. عىل الجماعة مصلحة ونعيل الجماعة،
متطابقون أنهم عىل «معهم» ونتعامل اإليجابية سماتنا يف وسواسية متشابهون أننا عىل
به نشعر اليقني بعدم شعور أي تقليل يف ذلك ويفيد عنهم. السلبية برؤيتنا األساس يف
«هم». أي لآلخرين؛ اليشء نفس يحدث كما املحتمل، وسلوكنا ووضعنا، أنفسنا، تجاه
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اآلخرين من نتوقع تجعلنا بدرجة واضحة تكون ما نادًرا املعيارية النماذج هذه مثل
األرجح عىل تتغري هي الواقع يف عليها؛ متفق قائمة يف تدوينها عىل قادرين يكونوا أن
الجماعة، أعضاء أهمية بزيادة أهميتها وتزيد السياق، تغري ومع واملكان الزمان بتغري
الجماعات أعضاء أن هي القيادة وتبعات خارجي. لتهديد استجابة هذا يكون ما وغالبًا
لهم يكون أن املرجح من للجماعة النموذجي النمط إىل يمكن ما أقرب يكونون الذين
دون هي كما الظروف دامت ما هكذا، ويظلون القادة هم يصبحون أي األكرب، التأثري
أن من الرغم (عىل األفراد إىل وليس األنماط فكرة إىل يرجع التأثري هذا أن وبما تغيري.
الظروف تغري أن مسألة يتضمن هذا فإن الجماعة)، ألعضاء ذلك خالف عىل يبدو األمر
فجأة. تأثريهم نمطية أيقونات يمثلون من يفقد لم يفرس ما وهو مختلفة، أنماًطا يُنتج
ينظرون املايض القرن من الثالثينيات يف الربيطانيني من الكثريون كان املثال: سبيل عىل
التي النمطية الشخصية وبرباعة يجسد لكنه وخطري، عدواني منشق أنه عىل ترششل إىل
يف مشاعر بال عنيد شخص أي — ما لتهديد تعرضهم حال الربيطانيون بها يؤمن
لكن، حد. أقىص إىل للوزراء كرئيس شعبيته ازدادت ثم ومن — عظيم خطر مواجهة
مناسبة غري أنها عىل — تتغري لم التي — شخصيته إىل نُِظَر الحرب، انتهاء بمجرد
إىل يحتاج الظرف كان فقد هذا عىل وبناءً الحرب. بعد ما فرتة ملتطلبات اإلطالق عىل
النموذجي القائد أتيل كليمنت من جعل ما وهو االحتواء، عىل وقدرة قبوًال أكثر شخصية

املطلوب.
سبق مما الرغم عىل وذلك السياق، ثبات عىل تعتمد سبق، ما عىل بناء النمطية،
أي ذخرية من جزء هو ما موقف تأطري إعادة أو تأطري أن من الثاني الفصل يف ورشحناه
سيطرتهم أمد إلطالة القادة يستخدمها التي األساليب من العديد فهناك ذلك، ومع قائد.

النمطي: النموذج يدعم ما وهو

يجسد أن من بدًال «منا» بواحد أشبه القائد يكون أن الحايل، النمط عىل التأكيد •
«منهم». واحد أنه عىل ظهوره أو «السيادة» سمات بعض

فيها تعاد التي املرحلة هي هذه ومهاجمتهم؛ الجماعة عن املنحرفني عن البحث •
«خيانة». أنه عىل — ذلك غري أو بناء أكان سواء — االنشقاق صياغة

عن بعيًدا االهتمام لجذب الجماعة خارج هم من عىل الرش سمات إضفاء •
الداخلية. املشكالت

بني املساواة وليس الجماعة أعضاء تفضيل وإظهار الجماعة، عن الدفاع •
املختلفة. الجماعات
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القيادة

املستقلة: الجماعة لنمط تمثيًال القائد يكون أن املرجح من لذا

الجماعة. تتشاركها التي االجتماعية للهوية تمثيًال األكثر الشخص •
داخل التشابه حدود أقىص الجماعة، أعضاء يتشاركه ما يمثل الذي الشخص •
اختالف أقىص األخرى، الجماعات عن مختلفني يجعلهم ما يمثل كما الجماعة؛

الجماعات. بني
«منهم». أفضل بل «عنهم»، مختلفني يجعلنا الذي الشخص •

يف حدثت التي وتلك ٢٠٠٩ عام يونيو يف إيران يف حدثت التي االحتجاجات إن
التي الكيفية عىل جيدان مثاالن نفسه العام من يوليو يف الصني يف شينجيانج مقاطعة
أيًضا يوضح وهذا قًرسا. القادة يتخذها التي للقرارات معنى املنهج هذا بها يجعل
الجماعات بني الداخلية) املعارضة كبت إىل الجماعات (ميل القطيع» «تفكري يسود لم
من أنه النمطية غري والجماعات واألشخاص األقليات تجد وملاذا لضغوط، تتعرض التي

الراسخة. املنشآت أو املؤسسات يف القيادة مناصب إىل الوصول ا جدٍّ العسري
عندما الحقيقة، يف ا. جدٍّ صعب أنه يعني لكنه مستحيل، ذلك تحقيق أن هذا يعني ال
منصب تعرض املثال: سبيل عىل النمطي. القائد موقف يقوى ما فعادة ما، أزمة تحدث
كان عندما ٢٠٠٨ عام صيف يف شديد لخطر بريطانيا وزراء رئيس براون جوردون
بمجرد لكن بلري. رئاسة تلت التي الفرتة يف العمال لحزب مغايرة رؤية لتقديم يناضل
به لإلطاحة فكرة أي عن الجميع تخىل العام، نفس خريف يف املالية األزمة اندلعت أن
النموذجية النمطية الشخصية ذي الشخص لحماية وسعى بأكمله الحزب توحد حيث
السابق الخزانة لوزير واملسئول الجاد الصارم الوجه وهو املالية، األزمة ظل يف املثىل
الوزراء رئيس واجه عندما أشهر، تسعة بعد أنه للسخرية املثري لكن براون. جوردون
املرصوفات، فضيحة الربملان يف انترشت عندما كبريًا عصيانًا أخرى مرة نفسه الربيطاني
بانتشار سمح وهذا املاليات»، يف غبار له يشق ال الذي «الخبري أنه عىل التعامل يف فشل
اللوم تركيز خالل من حل عن ونبحث الشك يظهر عندما فداء بكبش التضحية فكرة

براون. جوردون بمفرده، القائد عىل
عن مختلفون «أننا» ب إقناعنا عىل فقط يعتمد ال النمطيني القادة نجاح أن إال
حظ ولحسن «مًعا». لنصبح و«إقناعك» «إقناعي» عىل أيًضا بل «منهم»، وأفضل اآلخرين
بل «للحقائق»، العقالني التحليل عىل يعتمد ال ألنه العسري باألمر ليس هذا فإن القادة،
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األمر يحتاجه ما كل الحقيقة، يف واعية. ال تكون ما غالبًا التي العاطفية االستجابات عىل
لن أننا بما أنه هو بهذا عناه وما الخيال». «وثبة بعبارة أندرسون بندكت عنه عرب ما هو
ببساطة علينا ما فكل «يشبهونهم»، أم بالفعل «يشبهوننا» اآلخرون كان إن أبًدا نعرف
كان إن املهم من يكن لم ثم، ومن الحالتني. هاتني إحدى هي الراهنة الحالة أن تخيل هو
األشياء من أكثر أشياء تجمعهم األوىل العاملية الحرب يف الخنادق جانبي كال عىل الجنود
وما وعاداتهم املادي ودخلهم حياتهم بطبيعة يتعلق فيما قادتهم وبني بينهم تجمع التي
«بينك» يجمع ما وهو بوضوح، عنا يختلفون «أنهم» هو املهم األمر كان بل ذلك. إىل

«قتالهم». يف يرغب واحًدا» ا «صفٍّ لنصبح و«بيني»
هناك إن حيث والفرنسية، اإلنجليزية الهوية تشكيل يف عمليٍّا ذلك نرى أن يمكننا
قيادة تحت الفرنيس الثوري الجيش بني الحرب نشبت أن إىل بأنه توحي واحدة أرضية
ينظرون بريطانيا يف الناس أغلب كان ربما ويلنجتون، قيادة تحت واإلنجليزي نابليون
بريطانيني. ال أيرلنديون، أو ويلزيون أو اسكتلنديون أو إنجليز أنهم عىل أنفسهم إىل
أو نورماندي أو بريتانيا أبناء من أنهم عىل أنفسهم «الفرنسيون» اعترب ربما وباملثل،
لم الوقت هذا يف فرنسا يف الناس أغلب (بالفعل، فرنسيني ال منها، ينحدرون منطقة أي
بهاتني الحرب ألقت فقد ذلك، ومع محلية). لغة يتحدثون بل الفرنسية يتحدثون يكونوا
وويلنجتون نابليون من بكل الصدام هذا ودفع األخرى، مواجهة يف إحداهما األمتني
«الجديدة». أممهم أنماط تمثل كنماذج بل كجنراالت فقط ليس القيادة مناصب إىل
مواجهة يف أحدهما نمطيني قائدين يشكل أنه عىل الوقت هذا أدب نقرأ أن يمكننا لهذا،
لهما فردان أنهما عىل وويلنجتون نابليون إىل النظر يمكن وال أمتيهما. ويمثالن اآلخر
أتون يف تشكلتا قد تماًما، متعارضتني جنسيتني عن تعبري أنهما عىل بل الوظيفة، نفس
هذين أن كيف ييل فيما املذكورة الشخصية عن املعربة الكلمات قوائم وتبني املعركة.
الطرف صفات تماًما تناقض بصفات يوصفون أصبحوا قد الدولتني وهاتني الشخصني

اآلخر.
عىل هاردينج وارن عن بالحديث بدأنا نختتمه. حتى الفصل هذا بداية إىل لنعد
تؤثر هالة تُنتج التي األوىل االنطباعات دور وعن مؤثر غري كان وإن شهري قائد أنه
يتعلق فيما الشديد الحرص إىل بحاجة أننا عىل ينطوي وهذا للقادة. رؤيتنا حيادية يف
العقالنية الجوانب عىل كبري بشكل نؤكد قد أننا أعني وبهذا الدقيقة. القيادة بمسألة
الكايف بالقدر نركز ولن — القادة يقدمها التي والخربات والسياسات الرؤية — للقيادة
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القيادة

ا جدٍّ البسيطة األفعال الناس بها يفرس التي الطريقة للقيادة؛ العاطفية الجوانب عىل
الكتابات من كبرية مجموعة هناك بالطبع، ذلك. إىل وما الجسد ولغة والنظرات واألقوال
لكننا — املصطلح لهذا ومختلفة عدة تعريفات وهناك — العاطفي الذكاء تناولت التي
أرقى ليسوا املرتفع العاطفي الذكاء مستوى أصحاب األشخاص أن ندرك أن يجب
— املثال سبيل عىل — هتلر كان املنخفض. العاطفي الذكاء مستوى أصحاب من أخالقيٍّا
بشكل أخالقيٍّا يجعله ال هذا لكن الناس، بعواطف التالعب يف استثنائي نحو عىل فعاًال
شديد محفز ألنها العواطف أهمية من نحد أن علينا يجب ذلك، عىل عالوة موضوعي.
طاغية هوى وفق وليس قانوني نظام وفق العيش يف السبب هو النهاية يف وهذا القوة،
الذين القادة نعشق فإننا ذلك مع يعارضه. من كل أمام عائًقا العاطفي ذكاؤه يقف
أبًدا يتنازلون ال الذين للقادة حبنا من أكثر عنا يختلفون ال والذين أسماءنا يتذكرون
نجرؤ وال التعقيد شديد عالم مع للتعامل بارعة سياسات لديهم لكن علينا، التحية ليلقوا
بل اإلطالق، عىل «يشبهوننا ال إنهم ا، حقٍّ السياسات. تلك نفهم بأننا التظاهر عىل حتى

أكثر. «يشبهونهم»

نابليون ويلنجتون

عام شخيص
الخيال واسع عنيد

اسرتاتيجية صاحب والتنفيذ التخطيط عىل قادر
نعمة محدث األصل كريم سيد

موهوب العمل يف مجتهد
املساواة الحرية

االضطراب االستقرار
املخاطرة الحذر

«عائلة» القوات «حثالة» القوات
مركزي عميل

مندفع شهاب حسابات كاتب
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هوامش

(1) Reconstructed from Ryan and Haslam, “The Glass Cliff”, British
Journal of Management, 16(2) (2005).

(2) Reconstructed from Alvesson and Billing, Understanding Gender

and Organizations (London: Sage, 1997).
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السادس الفصل

القادة؟ كيفيقود

الزينة وسمكة وسكروج، السمات، عن (1)

علماء أوائل من أنه عىل إليه ينظر كارليل توماس أن الثالث الفصل من تتذكر ربما
يزال ال ملاذا ولكن به. الخاص «العظماء» منهج خالل من وذلك «الحديثة» القيادة
وأوجه يقدمه، الذي التجريبي الدعم قصور من الرغم عىل الصيت ذائع املنهج هذا
يبحثون يزالون ال منا الكثريين أن ذلك أسباب بني من حسنًا، فيه؟ النظري الضعف
البنية تقويض يف االئتمان أزمة بدأت فعندما املعقدة؛ للمشكالت بسيطة حلول عن بقوة
يف الظاهرة هذه إىل نعود (سوف فداء كبش عن البحث ْلنَا َفضَّ بأكملها، االقتصادية
عىل التغلب ومحاولة املعقدة، املشكالت هذه يف العميق التفكري من بدًال التايل)، الفصل
واتباع املسئولية تحمل تجنب يف أيًضا يساعدنا (وأرشار) أبطال عن البحث التعقيد. هذا
آبائنا مع الطفولة عالقات جراء تأصل ربما الذي املنهج وهو القادة، إزاء طفويل منهج

حياتنا. يف السلطة رموز من يوازونهم من أو
التي األوىل، السمات نظريات بدأت الثانية، العاملية الحرب بنهاية فإنه ذلك، مع
بدائل طرح يف الحرب، خالل للجيش الضباط اختيار مشكلة حيال فعل كرد ظهرت
بسمات/صفات يتمتعون القادة أن إىل أشارت األوىل النظريات هذه «العظماء». لنظرية

هي: السمات تلك أن ويبدو القادة، غري عن تميزهم خاصة

الحديث. يف الطالقة •
االتساع. مفرطة ليست واألتباع القادة بني الفجوة أن بافرتاض الذكاء؛ •

املسئولية. لتحمل واالستعداد املبادرة روح •



القيادة

بالنفس. الثقة •
باآلخرين. االختالط حب •

كان إذا تَُؤطََّر، أن ينبغي السمات هذه أن الواضح من أصبح ما رسعان ولكن
الكثري أن أيًضا الواضح من أصبح الواقع ويف للقيادة. مهمة سمات أنها عىل إليها َسيُنَْظُر
حيادية عىل أثر مما تُنَْرشْ لم سلبية ارتباطات وجود عن كشفت التي الدراسات من
الكفاءة نماذج مثل (باألحرى دراسة كل أن حقيقة من الرغم وعىل بأكمله. الجانب هذا
بحثنا إذا فقط بأنه قائًما االفرتاضظل فإن تماًما، مختلفة سمات إىل توصلت املعارصة)
بما ولكن للسمات. فعًال» «الحقيقية القائمة وهي الرابحة الورقة نكتشف فسوف بعناية
دليًال نمتلك ما نادًرا أننا وبما الناجحني، وغري الناجحني القادة بني نقارن ما نادًرا أننا
فإننا بموضوعية، قياسه يمكن املؤسيس األداء عىل تأثريًا ترتك القادة أفعال أن عىل دامًغا

مشكلتني. نواجه نزال ال
نظام املثال: سبيل عىل موضوعية؟ الكفاءة اختبارات هل هي: املشكلتني هاتني أوىل
األمريكي الجيش يف املختلفة الوحدات عىل املدنيون خالله من َع ُوزِّ الذي الذكاء اختبار
آخر؛ فكري أو تعليمي اختبار أي مثل للخطأ عرضًة كان الثانية العاملية الحرب خالل
لنصف العقيل العمر ويقل أميون، لالختبار خضعوا من ربع أن نتائجه ذكرت فقد
االختبارات أن بما ولكن سنة. ١٣ عن أفريقية أصول من األمريكيني من و٩٠٪ البيض
«ترنيمة أم الغرور»، «دار اآلتي: من أي يف شخصية كان «سكروج مثل: أسئلة احتوت
املنظور عىل يطلق الذي املصطلح «ما وأيًضا الرابع»؟» «هنري أم «روموال»، أم امليالد»،
لم والثقافية العلمية املوضوعية أن نتأكد أن يمكننا النهضة؟» عرص فن يف املكاني
الجنود معظم إبعاد يف تتمثل كانت الواقعية التبعات ولكن فيها. محورية نقطة تكن
متأخرة فرتات حتى وذلك املبارش القتال وحدات عن األفريقية األصول ذوي األمريكيني

الحرب. من
لدينا كان إذا سيحدث الذي ما األتباع. يف حتى نفكر لم أننا هي األخرى واملشكلة
من مجموعة لدينا ولكن — السمات نظرية زاوية من — مذهل نحو عىل موهوب قائد
الثانية املشكلة صياغة يمكن هذا، من القائد؟ هذا باتباع أبًدا يهتمون ال املرءوسني
أفضل رشاءك قليًال يشبه هذا عالقة. القيادة ولكن لفرد، ممتلكات هي السمات كاآلتي:
فيه. تضعها حوض لديك ليس أنه نسيانك مع البحرية الكائنات سوق من زينة سمكة
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السلوكية/األسلوبية املناهج (2)

كريت كان ضباطها، اختيار بسمات قائمة بوضع مشغولة الحلفاء قوات كانت بينما
القائد، سلوك هل ملعرفة التجارب من مجموعة بدأ قد النازية، أملانيا من هرب الذي لوين،
باسم املعروفة الشهرية تجربته ففي املؤسيس. النجاح يف فارًقا يصنع سماته، عن فضًال
للقادة عام بشكل يذعنون (األتباع) الصبية أن إىل لوين خلص الصبية»، نادي «تجارب
يغيب عندما العمل يتجنبون ولكنهم موجودين، القادة هؤالء يكون عندما املستبدين،
قليل عىل يحصلون التدخل» «عدم منهج يتبنون الذين القادة فإن النقيض، وعىل القادة.
القادة يستطيع بينما غائبني، أم حارضين القادة هؤالء أكان سواء األوالد من العمل من
القادة — أكانوا سواء منتج بشكل يعملون (تقريبًا) األوالد نصف جعل الديمقراطيون
يولدون الديمقراطيني القادة أن يف للتجربة النهائية النتيجة تمثلت ال. أم موجودين —
الذين هم إنتاجية األكثر األتباع أن الحظ ولكن األتباع، بني الرضا من مستوى أعىل

املستبدين. القادة إكراه تحت يعملون
الوقت. ذلك منذ الدراسات من للكثري أساًسا واإلنتاجية الرضا بني االنقسام شكل
يعتربون حيث اإلنتاج»؛ عىل «يركزون إما القادة أن إىل ميشجن جامعة دراسات فأشارت
عىل «يركزون وإما غاية، إىل تؤدي وسيلة يرونهم أي اإلنتاج، عنارص ضمن األتباع
جامعة أجرتها التي الدراسات عن ونتج رئيسيٍّا. مورًدا األتباع يرون حيث املوظفني»؛
(مع للمهمة/األشخاص األسايس التقسيم هذا الطريان أطقم سلوك عىل أوهايو والية
القيام بإمكانهم القادة أن إىل وخلصت و«املراعاة») لِيَّة» األَوَّ «البنية عليه أطلقوا أنهم
التقسيم هذا تصوير وموتون بليك واستطاع أحدهما. اختيار من بدًال النشاطني بكال
.1-6 الشكل يوضحها التي اإلدارية»، «الشبكة بعنوان البياني الرسم يف جدي بشكل
أو «ضعيًفا»، أسلوبًا ويظهروا واألشخاص، املهمة عن ينفصلوا أن للقادة يمكن وهنا
ناديًا يقودون كانوا لو كما — باملهمة وليس باألشخاص كبري اهتمام إظهار بإمكانهم
فحسب املهمة عىل يركزوا أن بإمكانهم أو فحسب، أعضائه منفعة أجل من أنشئ محليٍّا
يقبعوا أن بالطبع وبإمكانهم سلطوي، إداري إذعان أسلوب وهو — األفراد حساب عىل
واألفراد باملهمة كبريًا اهتماًما يظهروا أن أخريًا، بإمكانهم، أو البياني، الرسم وسط يف
أول منذ اشتهرت الشبكة هذه أن هو االهتمام يثري وما فريق». «قائد القائد ويكون
دعًما تقدم أن ذلك، مع عليها، ولكن العرشين، القرن ستينيات منتصف يف لها ظهور
هو هذا إن بل فرق، قادة يوجد أن املمكن من بأنه الرئييس الفرتاضها كبريًا تجريبيٍّا

األمثل. الوضع
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القيادة

ناٍد محيل قائد فريق

مرتفع

مرتفعمرتفع
راد

ألف
 با

ام
تم

اه

منتصف الطريق

منخفض

ضعيف
إذعان إداري

 سلطوي

اهتمام باإلنتاج

وموتون. لبليك اإلدارية الشبكة :1-6 شكل

االحتمالية نظرية (3)

واضًحا، أصبح املنهج يف آخر تحول اإلدارية، الشبكة فيه تنترش بدأت الذي الوقت يف
إىل األشخاص) أو (املهمة القادة طريق عن األسلوب اختيار من الرتكيز انتقل حيث
االحتمالية. نظرية بداية هي هذه وكانت سينجح، أسلوب أي تحديد يف السياق أهمية

تقسيم عىل حافظ الذي إليه» املحبب «غري زميله بمنهج التحول هذا فيدلر فريد بدأ
أن يمكن وال العالقة أو املهمة توجههم إما القادة أن فيدلر افرتض املهمة/العالقة.
خالل: من يتحدد بدوره وهذا املوقف. نوعية عىل تعتمد التوجه فعالية ولكن يتغريوا،

عليه، واإلثابة األداء لتقييم الرشعية القائد سلطة أي القائد، منصب» «قوة •
املجموعة. أعضاء رتبة وتنزيل األخطاء، عىل والعقاب

الالزمة واإلجراءات واللوائح القواعد وضوح ومدى عدد الفريق، مهمة «بنية» •
أعىل. القائد سيطرة كانت أعىل، كانت كلما بالعمل؛ للقيام
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القادة؟ يقود كيف

سلبية. أم إيجابية «القائد-األفراد»: عالقة •

مواقف أو مالئمة، غري أو مالئمة، مواقف تخلق سوف بدورها املتغريات وهذه
معتدلة.

املالئمة: القيادة مواقف تتضمن

التنظيم. عالية مهمة •
كبرية. منصب قوة •

واألفراد. القائد بني جيدة عالقة •

من لذا تُْستشار، أن تتوقع وال به القيام عليها بما إخبارها املجموعة تتوقع هنا
املهمة. عىل يركزون الذين القادة من القائد يكون أن األفضل

املالئمة: غري القيادة مواقف وتتضمن

منظمة. غري مهمة •
ضعيفة. منصب قوة •

واألفراد. القائد بني سيئة عالقة •

أن تتوقع وال به، القيام عليها يجب بما تؤمر أن املجموعة تتوقع أيًضا وهنا
عىل يركزون الذين القادة من القائد يكون أن األفضل من أخرى) (مرة لذا تُْستََشاَر،
املالئمة، وغري املالئمة املواقف بني تقع التي وهي — فحسب املعتدلة املواقف ويف املهمة.
معقدة مهمة ويواجهون متوسط بدعم ويتمتعون متوسطة بقوة القادة فيها يتحىل والتي
يكون أن األفضل من فقط، وهنا وهنا، املشاركة. لضمان رضورية االستشارة تكون —

العالقة. عىل يركزون الذين القادة من القائد
أن بما حسنًا، مناسب»؟ «غري موقف يف أنفسهم القادة يجد عندما إذن يحدث ماذا
محاولة يمكنهم ما فكل — فيدلر لنظرية وفًقا — توجههم تغيري يستطيعون ال القادة
يكون عندما املهمة عىل تركز قيادة إىل األتباع يحتاج ملاذا وملاذا؟ املوقف. تغيري هو فعله
هذا؛ لكل تفسريات إيجاد يمكن ال أنه فيدَلر إجابة كانت مالئم؟ غري أو مالئًما املوقف
ولكنه ذلك، ينجح ملاذا نعرف ال ولذلك العمل، يف أسود» أرسار «صندوق بالفعل فهناك
— الضوء بؤرة يف اآلن املوقف أصبح األقل عىل ما؛ بدرجة ينجح إنه حسنًا، ينجح.
ربما أنه إىل ضمنًا يشري وهذا — بنا الخاصة الزينة لسمكة حوض لدينا أصبح وهكذا
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القيادة

وجود أن واضًحا ليس ولكن املواقف. كل يف ينجحوا أن القادة عىل الصعب من كان
يف النجاح عن ناهيك بالسلوك، التنبؤ عىل القدرة يمنحنا أن يمكن الشخصية عن ملحة
عالوة القادة. مع بعالقتهم أو األتباع بطبيعة كثريًا مهتمني غري نبدو نزال وال القيادة،
عىل قدرتهم يف يكمن القادة نجاح من جزءًا فإن الثاني، الفصل يف رأينا كما ذلك، عىل

مختلفة. طرًقا ينهجون ثم ومن مختلف بشكل يظهروا لكي «املواقف» تأطري إعادة
متغريات هناك أن تأكيد بكل وبالنشارد لهرييس املوقفية القيادة نظرية أقرت
يتعاملوا أن يف يأملوا أن يستطيعون ال القادة أن إىل أشارت ولكنها القيادة، يف متعددة
العالقة — األهم املتغري عىل يركزوا أن ينبغي ثم ومن التعقيد، من العايل املستوى هذا مع
قيمة. آخر يشء ألي فليس القائد، يتبعوا أال األتباع قرر إذا ألنه — واألتباع القائد بني
األتباع، نضج ملستوى وفًقا تعديله ينبغي القائد سلوك أن إىل اإلشارة إىل ذلك قادهم وقد

اآلتي: املسار يتبع ألن ويميل الوقت بمرور يتغري الذي

األوامر/التوجيه. إىل يستند القيادة أسلوب نضًجا: األقل راغب، وغري قادر غري (١)
اإلقناع/التوجيه. إىل يستند قيادة أسلوب راغب: ولكن قادر غري (٢)
املشاركة/الدعم. إىل يستند قيادة أسلوب راغب: غري ولكن قادر (٣)
التفويض. إىل يستند قيادة أسلوب نضًجا: األكثر وراغب، قادر (٤)

حدسية فهي التنفيذي؛ املجال يف النماذج أنجح إحدى أنها النظرية هذه أثبتت
الدعم من للغاية بالقليل إال تتمتع ال ثانيًة، نكرر ولكنها، فهمها، ويسهل وبسيطة
مخاوف يتضمن النموذج أن يف يتمثل ذلك أسباب أحد صحتها. يثبت الذي التجريبي
وبعبارة وجود؛ له يكون ال ربما الذي األتباع، لنضج الرتاكمي اإلجمايل املستوى بشأن
فحسب. مركبًا معياًرا يعكسون وال املسئولية، من مختلفة مستويات األتباع يجسد أخرى،
أم بالثقة، يرتبط هل ا؛ حقٍّ واضًحا ليس «النضج» معنى أن يف يتمثل قد آخر وسبب
من متغري كل ثقل ما كذلك، كان وإذا السكون؟ أم الحماس، أم الجهد، أم املهارة،
أم القائد تفسري هنا: نستخدمه التابع لنضج تفسري أي ذلك، عىل عالوة املتغريات؟ هذه
املعادلة؟ هذه خارج إنهم قال َمْن القادة؛ نضج) (عدم نضج عن وماذا األتباع؟ تفسري
األصل يف تعرف كانت كما أو والتابع»، القائد بني التبادلية «العالقة نظرية أما
يطورون ال القادة فإن العمودية»، الثنائية االتصال «نظرية لالنتباه الالفت باسمها
مرءوس، كل مع مختلفة عالقات يكوِّنون ذلك من بدًال بل األتباع، مع «معيارية» عالقة
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القادة؟ يقود كيف

منهما كل تكونت مختلفتني، مجموعتني إىل العالقات هذه تنقسم الوقت بمرور ولكن
استقالًال القائد يوفر املرتابطة، باملجموعة يتعلق ففيما للقائد. املبدئي الفعل خالل من
نحو عىل املجموعة استجابت وإذا املعالم، محددة غري املهام يف متنامية ومسئولية متزايًدا
ولكن للقائد. «نواب» املجموعة هذه أن عىل يصدِّق التايل التباديل الفعل فإن إيجابي،
يستجيبون أنهم القائد رأى إذا أو للمرءوسني، متماثلة إمكانيات القائد يوفر لم إذا
كمجموعة ويصبحون مفككة»، «مجموعة يصبحون الوقت فبمرور منضبط، غري بشكل
أساس عىل بالقائد ترتبط املجموعة هذه للقائد. نوابًا يكونوا أن من بدًال «العمال» من
ويحصلون جهد، أقل ويبذلون العمل، إىل يذهبون فهم رصف؛ تعاميل) (أو تعاقدي
ضغط فقدوا إذا فإنهم ذلك، ومع بالعمل. يهتمون وال املنزل، إىل ويعودون األجر، عىل
ضغط ذلك، مع سيعانون، فإنهم املرتابطة، املجموعة عىل يقع الذي العمل يف املسئولية

عملهم. سيفقدون من أول فهم وظائفهم؛ تجاه اليقني عدم
وربما الفرتاضاته، التجريبي الدعم من القليل إال الحديس للمنهج ليس أخرى، ومرة
أفضل عالقة تطوير مزايا يلغي الذي هو املجموعة عن املنفكني األشخاص استياء يكون
فإن السابق، الفصل يف رأينا وكما لذلك، باإلضافة باملجموعة. املرتبطني األشخاص مع
للمجموعة األصيل بالنموذج املرتبطة السمات من قليًال تجسد مفككة مجموعة بناء
رد يكون أن املمكن من فإنه ككل، املؤسسة فعالية يعيق أنه من الرغم عىل املرتابطة،
بالنسبة لذا، االجتماعية. الحياة من حتميٍّا جانبًا يكن لم إن للمجموعات، «طبيعيٍّا» فعل
الوقت يف بينما املشكالت هذه عىل االلتفاف محاولة يف الحقيقية الحيلة تتمثل هل للقادة،

املجموعة؟ أفراد من ممكن عدد أكرب يحشدون نفسه
املنهج هو تعقيًدا االحتمالية نظرية مناهج أكثر يكون أن املحتمل ومن املمكن من
تسهيل يف القائد مهمة تتمثل وهنا هاوس. لروبرت املسار-الهدف بنظرية يرتبط الذي
باستخدام الحماس ونرش العقبات إزالة طريق عن الجماعي الهدف نحو األتباع مسار

األربعة: القائد سلوك أنماط من نمط

إنهاء أجل من القواعد اتباع ويطلبون التوقعات ينقلون الذين هون، املوجِّ القادة (١)
املطلوبة. األداء معايري لتحقيق بوقت املحدد العمل

ويخلقون ورفاهيتهم األتباع بحاجات اهتماًما يظهرون الذين الداعمون، القادة (٢)
املتبادل. االحرتام ويولد الدعم يظهر مناًخا

القرار. اتخاذ سلطة يف األتباع يرشكون الذين املشاركون، القادة (٣)
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القيادة

ويتوقعون تحديات تمثل أهداًفا يضعون الذين باإلنجازات، املعنيون القادة (٤)
األداء. من للغاية عالية مستويات

األوىل؛ املتغريات: من مجموعتني عىل متوقًفا يكون القائد تأثري فإن املقابل يف
واألخرى؛ السلطة، ونظام العمل، ومجموعة املهمة بنية يشمل بما (املوقف) العمل بيئة
فكرة نحو وتوجهاتهم القدرات)، هذه (وإدراك قدراتهم مستوى يشمل بما األتباع
(أولئك املنظومة من وموقعهم هيكلية، بنية إىل وحاجتهم لالنتماء، وحاجتهم السلطوية
لسيطرتهم تخضع األمور أن يؤمنون املنظومة من قوي داخيل بموقع يتمتعون الذين
املنظومة يف قوي خارجي بموقع يتمتعون الذين أولئك أما باملشاركة، القيادة ويفضلون
التوجيهية). القيادة ويفضلون باآلخرين أو بالحظ أو بالقدر تتحدد األمور أن فيؤمنون
باعتباره الحافز إىل نظرت التي التوقع نظرية من للنموذج التفسريي الرشح واشتق

املبذول: املجهود مستوى إىل استناًدا عقالنيٍّا خياًرا

(التوقع). املهمة تأدية احتمالية (١)
(التكافؤ). نافعة مكافأة تلقي احتمالية (٢)
فيها. مرغوب غري نتائج تجنب احتمالية (٣)

يعني بما األنماط؛ من مزيج أو نمط أي يتبنى أن قائد ألي يمكن املنهج، هذا يف
مفرتًضا ميًال هناك فإن ذلك، ومع سلوكي. تواؤمي منهج ولكنه سمات، منهج ليس أنه
ما إذا املوقف. متطلبات تالئم ال أو تالئم ربما التي األنماط يفضلون الناس أغلب أن إىل
أمان كحزام يأتي 2-6 الشكل فإن الكبرية، املتغريات كمية بسبب االرتباك يف اآلن بدأت

الغرق. من يقيك
التابع متطلبات بني يزاوج أن ينبغي القائد سلوك أن هو سبق ما كل دالالت إن
عىل األتباع ملساعدة املناسب القيادة سلوك نمط يختار أن وينبغي املوقف، وسمات

ذلك: وعىل أهدافهم. تحقيق

احتماالت وزيادة الريبة تقليل أجل من هة موجِّ قيادة الغامضة املهام تتطلب •
جودتها. درجة ورفع النتائج تحقيق

مما داعمة، قيادة الخطرية، أو املضجرة، أو اململة، أو املتوترة، البيئات تتطلب •
تحقيق احتماالت زيادة أجل من االنزعاج من ويقلل بالنفس الثقة من يزيد

جودتها. درجة ورفع النتائج
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خصائص التابع

مستوى القدرة
االستبداد

موقع السيطرة

ا/تغ-ات الدخيلة

إدراك مسار التابع  

جهد-أداء-مكافأة-روابط 

خصائص موقع العمل

بنية ا/همة
مجموعة العمل

نظام السلطة

متغ-ات النتيجة
 النهائية

متغ-ات القائد ا/وقفي  

أهداف التابع

الرضا
ا/كافآت

ا/زايا

ا/تغ-ات السببية

مشارك
معني باإلنجاز

داعم

أنماط سلوك القائد

ه موجِّ

املسار-الهدف.1 نظرية :2-6 شكل

حاجة هناك يكون حينها لهم، املهام لتفويض مستعدين األتباع يكون عندما •
باملشاركة. القيادة إىل

القيادة نمط استخدام املالئم فمن اإلنجاز، نحو توجهات األتباع يمتلك عندما •
باإلنجاز. املعني

ثالثة له هنا الصعب األمر هنا؟ الصعب فما ما؛ حد إىل بديهيٍّا األمر هذا يبدو
عىل قادرين كنا فإذا مستحيلة؛ شبه املهمة يجعل املتغريات من الكثري تراكم أوًال؛ أوجه:
البيانات، فيه تراكمت الذي الوقت يف موجود، متغري لكل موضوعي تقييم عىل الحصول
ذلك يشري ثانيًا: عليه. التعرف يصعب بحيث تغري قد املوقف يكون أن املحتمل فمن
يبدو ولكن البرشي، السلوك قياس يف املوضوعية من درجة توفري نستطيع أننا إىل ضمنيٍّا
قادتهم؛ من للغاية متشابهة أشياء يف بالفعل األتباع يرغب ربما ثالثًا: فاتنا. قد هذا أن
القادة كل وبالطبع — القادة أن هي املشكلة إن والحماية. التقدير إىل يحتاجون فهم
«واقًعا» يدركون — الهرمي التسلسل يف أخرى مستويات عىل أيًضا أتباع هم تقريبًا
مهتمني القادة يكون وبينما حيوي، أمر املهمة إتمام أن االعتقاد إىل القادة يميل مختلًفا.
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القيادة

اكرتاث عدم أنها عىل األتباع يراها باملهمة) (املرتبطة أعىل إىل القادة نظرة فإن باألتباع،
أن يعتقدون ما غالبًا املكرتثني» «غري أنفسهم القادة هؤالء أن يف تتمثل واملفارقة بهم.
السبب أيًضا تفرس العامة النزعة هذه هل بأتباعهم. مماثل اكرتاث عدم يظهرون قادتهم

الكاريزما؟ أصحاب للقادة مختلف نحو عىل األتباع استجابة يف

بالكاريزما القيادة (4)

اإلغريقية الكلمة من نابع االشتقاقي وأصلها فطرية» قدرة أو «موهبة هي الكاريزما
األشخاص معظم يستخدم الواقع، يف «املنة». أو اإللهية» «النعمة :kharis من ،Kharisma
كبرية أعداد يف تؤثر قدرة أو سمات يمتلك استثنائي شخص إىل ليشري اآلن اللفظ هذا
أول كان الذي ويرب، ماكس األملاني االجتماع لعالم فبالنسبة تلهمهم. أو األشخاص من
فهم يتخطى الذي النفوذ أصحاب هم األشخاص هؤالء فإن الكاريزما، عن كتب من
ما — الكاريزما عن ويرب مفهوم فإن ثم ومن ا. جدٍّ نادرون أيًضا وهم الناس معظم
الشخصيات ذوي األشخاص حول يدور ال — القوية» «الكاريزما عليه أطلق أن ينبغي
باألساس إنها سحرية. بطريقة أتباعهم حشد بإمكانهم الذين األشخاص حول بل القوية،
تحقيق حيال شديد تفاٍن «رسالة» حاملوها ويمتلك وعاطفية منطقية غري ظاهرة كانت
الكاريزما أصحاب القادة يكون أن السائد من أنه يف السبب أيًضا ذلك يفرس وقد الهدف.
الجيش، قادة تدعم ما عادة ما، بحرب غالبًا ترتبط التي األزمات، أوقات ألن رجاًال؛
بوديكا، الكاريزما، ذوات الشهريات النساء ومن رجاًال. يزالون وال كانوا ما عادة الذين
عسكرية. بمعارك يرتبطن وجميعهن املثال، سبيل عىل األوىل، وإليزابيث دارك، وجان
ترتبط بل وحسب، لإلنجليز العسكرية بالهزيمة ترتبط ال دارك جان املثال: سبيل فعىل

الرجويل. باملظهر أيًضا
القوة بني التمييز خالل من الكاريزما أصحاب للقادة تصورية مساحة ويرب أفرد
أن إىل تحتاج فال األوىل أما األتباع، أعني يف مرشوعة كانت ما دائًما فالثانية — والسلطة
التقليدية السلطة تحدث السلطة. من مختلفة أنواع ثالثة بني والتفرقة — مرشوعة تكون
يتمثل هؤالء عىل مثال أبلغ وربما ذلك، يفعلون ما دائًما ألنهم القائد؛ األتباع يتبع عندما
التي البريوقراطية، باسم املعروفة الرشيدة، القانونية السلطة وهناك امللوك. أتباع يف
ألنهم ال ذلك، يفعلوا أن نظرهم وجهة من املعقول من ألنه القادة؛ األتباع فيها يتبع
الكاريزما ولكن الكاريزما. عىل القائمة السلطة هو الثالث والنوع هذا. فعل عىل دأبوا
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التي الفائقة الشخص لقوى متفانني يكونون الذين األتباع جذب عىل متفردة قدرة لها
نوع من اجتماعية ألزمة اآلن حتى معروفة وغري جذرية حلول احتماالت توفر أنها يبدو
رسالتهم، من كثريًا يستفيد وهو دينيون، قادة يمثلها الغالب يف ويرب أمثلة الواقع، يف ما.
ويرب، نظر وجهة من النبوءات. وتحقيق املعجزات إظهار يف يتجىل الذي ومصريهم،
املريب من أنه مع القهرية»، غري «السلطة ل الوحيدة الصورة هي بالكاريزما القيادة
ذلك، عىل عالوة قهري. غري اختيار هو األبدية والنار الجنة بني االختيار أن افرتاض
يف روتينية تصبح أو الشخص هذا مع تموت فإنها شخص، يف تتجسد الكاريزما وألن

الكنيسة. يف يحدث كما املؤسسة،
بالرضورة أنهم يعني ال األتباع حشد يجيدون الكاريزما أصحاب ويرب قادة أن مجرد
السابقة، حالته إىل املجتمع إعادة إىل يسعون رجعيني يكونوا أن بالفعل ويمكن ثوريون،
خالل من ولكن املايض استعادة فيحاولون مًعا؛ بالصفتني يتسمون ما غالبًا ولكنهم
إننا التغيري. لقيادة للغاية قيم درس وهنا فحسب. جديد مستقبل نحو قدًما امليض
وراء املايض وترك األمام نحو قدًما امليض حول يتمحور التغيري أن نفرتض ما كثريًا
عىل وجهني ذات بقدرة يرتبط النجاح أن إىل ضمنًا يشري ويرب وصف ولكن ظهورنا،
.١٩٣٣ لعام األملانية االنتخابات يف توضيحيٍّا مثاًال تجد أن يمكنك مًعا. باالثنني القيام
االشرتاكي الديمقراطي الحزب كان الخوايل، األيام تتذكر املحافظة األحزاب كانت بينما
نحو بثبات ينظر الشيوعي الحزب وكان تتحسن»، ال «األمور مفادها حملة يطلق الحاكم
يمكن الثالث: النظر وجهات بني جمعوا الذين هم فقط النازيون كان الفاضل. املستقبل
مكانها، يف بالتجمد وليس الوراء، إىل بالعودة ليس ولكن السابق، املجد تستعيد أن ألملانيا
بل بديل. غامض شيوعي مستقبل ألجل املايض عن التخيل خالل من ليس وبالطبع
أمجاد وإعادة الشيوعي، املستقبل وتجنب الحارض، رفض األمر سيتطلب ذلك، من بدًال
ويرب قادة فإن ثم، ومن بديل. نازي مستقبل إىل جوهرها استحضار خالل من املايض
العالم يقوضون قد الكاريزما أصحاب القادة أن من حذر وقد — الكاريزما أصحاب
املايض «استعادة يف يرغبون محافظني، ثوريني غالبًا كانوا — الرشيد القانوني األملاني

املحن». أوقات خالل الحارض من
مستقرة غري قوة الكاريزما أن إىل أيًضا ضمنًا تشري للداعمني العاطفية املوجة هذه
يشاركوا أن ما، بدرجة لألتباع، ويمكن كبري. بشكل االستقرار عدم وتثري ذاتها حد يف
الفرتة طول أن مع مؤسسته، إىل االنضمام طريق عن به الخاصة الكاريزما القائد
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اإلتيان يف سيستمر القائد كان إذا ما عىل يعتمد ذلك خاللها يدوم أن يمكن التي الزمنية
القادة نرى عندما بوضوح السمة تلك ترى أن ويمكنك ال. أم أراد كلما بارزة بمعجزات
إليهم يشار شابههم ومن اإلذاعية الربامج ومقدمي الكرة ومدربي واملشاهري السياسيني
(ويف الرمزي باملوت عليهم يُحكم التايل اليوم يف ثم يوم، يف هللا من هبة أنهم عىل بالبنان

الفعيل). باملوت األوقات بعض
القادة بقدرة اإليمان يف بالرغبة الناس تشبث مدى مالحظة يجدر ذلك جانب إىل
يكون ال عندما أنه وكيف الشديد، الخطر أوقات يف إنقاذهم عىل الكاريزما أصحاب
بوتر، هاري سلسلة غرار (عىل والقصص األفالم يف نبتكرها األزمات، هذه مثل هناك
عىل مملة أيًضا بل فقط عادية حياة ليست حياتنا أن لو كما شابه)، وما الخواتم، وملك
املعارك يف شاركوا الذين األشخاص من كثري يتذكر األسباب هذه ولنفس يطاق. ال نحو
وربما معركة». يف املشاركة إىل «الحاجة عليهم تستحوذ عندما مجدهم» «أيام الحربية
وكما آخرون. كتبه َقَدًرا يحملون أنهم الكاريزما أصحاب يعتقد ما كثريًا األسباب لهذه
هذا يكون أن يمكن «ال :١٩٤٠ عام يف الوزراء رئاسة منصب توىل عندما ترششل قال
الكاريزما تفرس ربما وكذلك املنصب.» لهذا خلقت لقد مقدر. أمر إنه مصادفة، األمر
«السلطة تقول: التي (١٨٨٧) كريتون ماندل األسقف إىل رسالته يف أكتون اللورد مقولة
فاسدين.» العظماء يكون ما تقريبًا ودائًما مطلقة. مفسدة املطلقة والسلطة مفسدة،

الكاريزما اسم عليه أطلقت ملا االستثنائية الطبيعة عىل ركز قد ويرب كان إذا
ال مفاهيمه بأن الحني ذلك منذ والباحثني الدارسني من الكثري جادل فقد «القوية»،
وليس ال، أو كاريزما صاحب تكون أن إما ثنائي؛ بشكل وتُستخدم عمليٍّا تطبيقها يمكن
أنها عىل الكاريزما إىل النظر الكثريون اختار ذلك، من بدًال التصنيف. حيال جدل هناك
بهم. ا مهتمٍّ ويرب كان الذين االستثنائيني البرش من املنفتحة الشخصية إىل أقرب متسلسلة
عىل واألتباع (القائد) الفرد بني العالقة تعتمد (الضعيفة)، للكاريزما التفسريات هذه ويف
الكاريزما أصحاب القادة يحقق حيث ومشرتكة، راسخة مادية) (وليست أيديولوجية قيم
الذين لقادتهم، اإلخالص شديدي األتباع خالل من خارقة) (وليست استثنائية إنجازات
للقيام استعداد عىل األتباع يكون الظروف، هذه خضم ويف كبرية. بدرجة بهم يثقون
لوجود رضورة هناك وليس املشرتكة، الرؤية تحقيق أجل من شخصية بتضحيات

املستمرة. املعجزات وال املستمرة األزمات
أسايس بشكل طورها التي التحويلية، القيادة مع غريبًا تشابًها يحمل هذا إن
التبادلية. والقيادة بالكاريزما والقيادة القيادة هذه بني فرَّق الذي برينز، ماكجريجور
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تبادلية عالقة عىل مقصورة التبادلية القيادة كانت برينز، ماكجريجور نظر وجهة فمن
أو األجور)، (مثل اقتصاديٍّا التبادل هذا أكان سواء أنه من بالرغم والتابع؛ القائد بني
تبادًال، كونه من مالءمة أقل كان أو الصداقة)، (مثل نفسيٍّا أو الرتقية)، (مثل اجتماعيٍّا
التحويلية القيادة تكن لم النقيض، وعىل تأثرياته. يف للغاية محدود وهو ا، جدٍّ شائع فإنه
األتباع قيم إىل التحويليون القادة لجأ عندما حدثت ولكنها اإلطالق عىل تبادلية عملية
عالقة الكاريزما أصحاب القادة يمتلك ربما بالطبع الشخصية. اهتماماتهم متجاوزين
فإن ذلك، من الرغم عىل الهوية. تبادل عىل تعتمد عالقة ولكنها أتباعهم مع أيًضا تبادلية
ولكن الكاريزما، تتطلب االستثنائية إىل العادية من األتباع رؤية ترقية عىل القدرة هذه
برينز، ماكجريجور نظر وجهة فمن تحويليني. قادة الكاريزما أصحاب القادة كل ليس
أي للسلطة»، «ممارسني يعدون بالتحويلية يتسمون ال الذين الكاريزما أصحاب القادة
وأخريًا، األتباع. بمصالح وليس القائد بمصالح يفي األتباع من التزام عىل يحصلون قادة
حني يف أتباعهم، بني التبعية من عاٍل مستوى بث إىل يميلون القادة من النوع هذا
وال لتابعيهم سلطات يمنحون أي املعاكس، باملبدأ يعملون التحويليني القادة أن يبدو
شخص نحو التزاًما وليس املثل من بمجموعة التزاًما يضمنون حيث السلطة؛ يسلبونهم

مثايل.
«األصحاء» القادة بني زاليزنيك ميَّز حيث برينز، ماكجريجور حذو الكثريون حذا لقد
قادة إىل القادة تقسيم هاويل فضل حني يف النفسية، الناحية من األصحاء» و«غري
والقادة الحقيقيني» «التحويليني القادة بني باس وقارن «شخصيني»، وقادة «اجتماعيني»
التقسيمات هذه كل أن يف كامنة املشكلة يل وتبدو الزائفني». «التحويليني أو الحقيقيني غري
القادة، من معينًا نوًعا نعتمد ال إننا فحيث للمراقب؛ الشخصية األخالقيات يف متأصلة
عن يغفل األمر هذا ولكن ذلك. إىل وما زائفني أو أصحاء غري قادة عليهم نطلق فإننا
املتعصبني بتحذيرات متأثرين غري األكاديميون املراقبون هل يهم ال الكاريزما: هدف
هذه ويف ال. أم بها يتأثرون األتباع هل هو يهم ما بل ال، أم السياسيني الوحوش أو دينيٍّا
سؤال هو الهدف ولكن بالكاريزما، للقيادة األخالقي البعد تجاهل الهدف ليس الظروف،
أم أخالقي بشكل يترصفون الكاريزما أصحاب قادتهم بأن يؤمنون األتباع هل أنفسنا:

ال؟
يكونون فربما الكاريزما. أصحاب القادة من الحذر إىل حاجة يف أننا أيًضا ذلك يعني
تسوية كانت إذا مستمرة، األزمة إبقاء عىل يرغمون ربما ولكن األزمات، يف أهمية ذوي
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األتباع، حشد من استثنائية مستويات يحققون وربما نفوذهم. تقوض سوف األزمة
يف أهميتهم يثبتون وربما معها. نتفق قد ألسباب دائًما الحشد هذا يكون ال ربما ولكن
أن أم إنجازاتهم تبقى هل يموتون، عندما ولكن الحرية، أو التذبذب مأزق عىل التغلب
فعل أو عمل بأي القيام إمكانية تضعف املوهوبني، األشخاص غرار عىل هذه، أعمالهم
عىل نظرة إلقاء يف أرغب التايل، الفصل يف البرش؟ من العظمى الغالبية قبل من باٍق

هو؟ فما دور، لهم كان وإذا األمور، هذه كل يف دور لهم هل األتباع؛ الثاني، الطرف

هوامش

(1) From “A Path-Goal Theory of Leader Effectiveness”,
Administrative Science Quarterly, 16 (1971): 321–38.
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السابع الفصل

األتباع؟ عن ماذا

القديمة اإلنجليزية الكلمة من مشتقة تابع بمعنى Follower اإلنجليزية الكلمة إن
أو، يساعد، أو يصاحب، تعني التي ،Fylgja القديمة االسكندنافية والكلمة Folgian

نسبيٍّا: إيجابية للكلمة التالية األوىل الثالثة واملعاني يقود. للمفارقة،

له. آخر شخص قيادة يتقبل عادي شخص (١)
يتبعه. أو آخر وراء يسافر شخص (٢)

الداعم. التابع، املرافق الحواري، املصاحب، املتعقب، يتبع، الذي الشخص (٣)

التالية: التعريفات يف أوضح بشكل «التابع» ل السلبية الصورة تتضح ذلك، مع

االتباع طريق عن الطبيعي الغباء أو التمرس افتقاد يعوض نظام أو شخص (٤)
املايض. يف فعاليتها اتضحت التي البسيطة اإلجراءات لبعض الفعال

مومس. عشيقة، (٥)
املكبس. يف للخلع القابلة البارزة الحافة البخاري) (املحرك (٦)

آخر. جزء من الحركة يستقبل آلة من جزء (٧)
— ل» «تابع = “augh” أو “agh” باملقطع ينتهي الذي اللقب االسكتلندية: اللغة (٨)

كيفني». «تابع = Cavanagh

— كيفني الساخرة شخصيته يعرفون الذين إنفيلد هاري الربيطاني الكاتب قراء إن
دور تحجيم يالحظون سوف — املسئولية وعدم التجهم من كابوًسا يمثل مراهق وهو
القادة من املطلوبة السمات حرص عند وبالطبع، منزلة. األعىل «القائد» ضوء يف التابع
الطاقة، الكاريزما، السمات: من عدد أي يف يفكر أن درايس لفصل املعتاد من الرسميني،
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متعددة، بمهام القيام عىل القدرة «الحضور»، التواصل، مهارات التسامح، الثقة، الرؤية،
ذلك. إىل وما االسرتاتيجية، املهارات «التميز»، الفريق، بناء الحسم، اإلنصات، مهارات
متطابقتني تبدوان القادة أو القيادة طالب يقدمهما القائد لسمات قائمتان هناك ليس
وأيها رضورية تعد أيها الكفاءات؛ أو الصفات أو السمات حول إجماع هناك وليس أبًدا،
الذي الوقت يف أنها هو القائمة تحديد يف إثارة األكثر الجانب الواقع، يف رضوري. غري
وبرصف «الرب». هو املهارات هذه لصاحب الوحيد املقبول الوصف فإن فيه تكتمل
أن شخص أي عىل عادة املستحيل فمن ال، أم متناقضة السمات هذه كانت إذا عما النظر
الواضح من أنه مع مؤثرة؛ درجة بأي األقل عىل الصفات، هذه بكل يتسمون قادة يذكر
القادة مفارقة: أمام فإننا ثم ومن املؤسسة. نجاح أجل من رضورية السمات هذه أن
أننا يبدو ولكن وجود، لهم ليس — الكاملون القادة — السمات هذه كل يمتلكون الذين
أو القيادة من بمزيد املطالبات أو القادة من الشكاوى تظهر وبالطبع إليهم. حاجة يف
فيه كان وقت هناك كان أنه يفرتض أن للفرد يمكن إنه حتى منتظم نحو عىل بتحسينها
عدم يكشف القيادة مايض أروقة بني التجول ولألسف، مكان. كل يف الجيدون القادة
الحديثة األساطري إن الحقبة. هذه مثل إىل شديد توق باألحرى ولكن ماضمرشق، وجود
ويحلون موجودين األبطال القادة فيها كان التي الحقبة — القيادة» «أسطورة مثل
ترسم ألنها شك؛ دون عكسية بنتائج تأتي بل فحسب، وهمية ليست — مشكالتنا كل
فإنها ثم ومن تضاهيه، أن األساس، من ُوجدت إن القليلة، للقلة يمكن ال للقيادة نموذًجا
سبيل عىل — إذن نعجب أن ينبغي وال مثالب. من فيها ما بكل القيادة تطور تكبح
للمدارس مديرين عن تبحث التي الخالية الوظائف إعالنات نرش إعادة رؤية من — املثال
صفات بوضوح تحدد التي أو األفراد سيطرة عن خارجة النجاح احتماالت تكون عندما
من للوظيفة يتقدم فقط إنه بحيث الخارقة، املرأة أو الخارق الرجل عىل إال تنطبق ال
من معصوم شخص هناك «ليس القديم: الروماني واملثل املاء، عىل السري يستطيعون

القادة. هؤالء ملثل موجًها ليس الخطأ»
املديرين لدى املدرك الضعف أو التعيني، مشكالت من النوع لهذا التقليدي الحل إن
هو للربح، الهادفة غري املؤسسات أو العامة الخدمات مديري أو املعارصين التنفيذيني
املوقف. ينقذون «األقوياء» ويُرتك «الضعفاء»، يُستبعد لكي أفضل تعيني بمعايري املطالبة
الوضع من بالبدء يقيض بديل منهج وثمة يحلها. وال املشكلة إنتاج يعيد الحل هذا ولكن
ألنهم — القادة كل باعتبار فيه: نكون أن نرغب الذي الوضع من وليس فيه، نحن الذي
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نحن نحب ملا تجسيد أنهم عىل القادة كل إىل بالنظر وليس نقًصا، يعانون أفراًدا — برش
«الفيل يشبه األول املنهج إن الكمال. فيهم؛ يكون أن — العيوب ذوي الفانني األتباع —
وطائش. غاٍل وهدف معبود، خرايف وحش هما: معنيان وله املعجمي بمعناه األبيض»
ألن لديه؛ تفضيًال األقل للنبيل أبيَض فيًال امللك يقدم التايالندي، التاريخ يف وبالفعل،

النبيل. تتلف سوف للفيل والدينية الغذائية املتطلبات
نظره، وجهة فمن القيادة؛ يف أفالطون منهج عن تعبري أيًضا األبيض الفيل إن
حكمة األكثر هي: اإلجابة كانت بالطبع يقودنا؟» أن يجب «من هو: األهم السؤال كان
نوع. كل من وموارد وقوة ومهارة املعرفة من قدر أكرب يمتلك الذي الشخص فينا؛
نحو بحق ويقودنا املعصومني القادة عن الحالية بحثنا معايري يعكس املنهج هذا إن
سحرها سيستبدل التي والشخصيات تأثريًا، واألكثر الكاريزما، ذات الشخصيات اختيار
عيناهم الذين البائسني التافهني الفاشلني كل الشخصية وقوتها الذكية، ورؤيتها الجذاب،
االختيار. معايري نفس نستخدم للغاية غريب بشكل أننا مع املنصب، هذا يف قبل من
استثنائية، حكمة ويملكون بالفعل أفالطونيني وفالسفة ملوًكا الجدد القادة يكن لم وما
عىل وتأتي جديد، الفوىضمن ستحدث وحينها آجًال، أم عاجًال بالتأكيد يفشلون فسوف

النتيجة. بنفس األرجح
فرغم رجال: القادة أن أكثر املرجح من كان أفالطون، نظر وجهة من بالطبع،
أفالطون أن من بالرغم بلدهن، يف حتى مواطنات اإلغريقيات النساء تكن لم يشء، كل
الطبيعية املتطلبات كل النساء إحدى تمتلك أن نظريٍّا ممكنًا كان بأنه بالفعل اعرتف
تغريًا القيادة يف الجنس نوع دور حيال االفرتاضات تغريت أفالطون، زمن ومنذ للقيادة.
ملحوظ نحو عىل وثابت للغاية محدود كقائدات النساء ظهور أن ثبت قد أنه برغم كبريًا،

.(٥ الفصل (انظر
والعمل القادة لدى املتأصلة الضعف بنقاط البدء يف يتمثل بديل آخر منهج ثمة
راسًخا أساًسا بوبر كارل ووضع تحدث. لن أنها افرتاض من بدًال وكبحها، منعها عىل
لذا إثباتها، من بدًال العلمية النظريات ندحض أن يمكننا مثلما تماًما مبادئه، يف لهذا
بوبر، نظر وجهة فمن لهم. أنفسنا تسليم من بدًال القادة تكبح آليات نتبنى أن ينبغي
ذاتها، حد يف ميزة كونها من بدًال القادة انتقاء لعدم مؤسسية آلية الديمقراطية كانت
غري مؤسسات داخل تعمل قيمة قليلة ديمقراطية أنظمة وجود من الرغم عىل وحتى
وعىل أخرى، ناحية ومن آخر. مكان أي يف العمليات نفس تكرار يمكن فإنه سياسية،

101



القيادة

(© Mireille Vautier/Alamy) األبيض. الفيل :1-7 شكل

والخيال املسئولني غري األتباع لعقول خيايل نتاج هم املعصومني القادة أن من الرغم
توجهات يف األتباع يشكك فعندما املوظفني، يختارون الذين املثاليني لألشخاص الخصب
توافًقا «أكثر بأتباع عنهم يُستعاض ما عادة املتمردين هؤالء فإن مهارته، أو قائدهم
ذلك، وبعد الدائمة». «املوافقة أيًضا عنهم يُْعَرف الذين الحالية»، التفكري اسرتاتيجية مع
مقصورة لقائدهم نصيحتهم تكون ما عادة مسئولني غري أتباع إىل األتباع هؤالء يتحول
التي األسباب كل لديهم ولكن مخطئ، قائدهم أن يعلمون فربما الهدامة؛ املوافقة عىل
مؤسستهم وربما قائدهم تدمري عىل يوافقون فإنهم ثم ومن ذلك، يقولون ال تجعلهم

أيًضا.
منع األتباع مسئوليات من أنه إىل القادة حيال بوبر تحذيرات أشارت ذلك، مع
أهدافها تحقيق عىل املؤسسة يساعدون البنائني كاملتمردين يظلوا وأن القادة أخطاء
الجهل مبدأ ينسبون البنائني املنشقني فإن وهكذا بتقويضها. قائد ألي السماح وعدم
فهم األفالطونية؛ املعرفة مبدأ لهم ينسبوا أن من بدًال قادتهم إىل بسقراط الخاص

ذلك. وفق ويترصفون معصوم أحد ال أنه يعرفون
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أو املجتمع بأهداف ملتزمني األتباع يظل أن ينبغي األمر، ذلك نجاح أجل من بالطبع،
تملك ال مؤسسة نحو االلتزام لعدم جيدة أسباب هناك يكون ما عادة (وبالطبع املؤسسة
قادتهم. نزوات عن االستقالل بروح يحتفظون ذاته الوقت ويف نحوك) متبادًال التزاًما
األتباع إلنبات األخصب الرتبة يمثل واالستقالل االلتزام من املتناقض الخليط هذا إن
واالستقالل. االلتزام من الخليط لهذا املمكنة الرتكيبات 2-7 الشكل ويوضح املسئولني.
املثالية» «النماذج من سلسلة ويمثل فقط التوضيح أجل من املخطط هذا أخرى، ومرة
عام. معنى بأي «نمطية» وال قيايس معنى بأي «مثالية» ليست التي بويرب الخاصة
إىل لتشري ومصممة تجريبية، ألغراض موجودة هي إنما األنواع هذه العكس، عىل بل

عليها. وتركز املتناقضة النظرية للمواقف القصوى العواقب

زيادة االستقالل عن
القائد

زيادة االلتزام
تجاه ا+جتمع

التسلسل الهرمي
والقائد األعىل

اإلمرباطور
١

الفوىض وعدم
وجود قادة

راعي القطط
٢

السلطة الدينية والقادة
ا+قدسون

الفيل األبيض
٣

الهرم ا+تغB والقادة
السقراطيون

صانع العجالت
٤

واالستقالل. وااللتزام والتبعية القيادة :2-7 شكل

عىل يتضمن — الهرمي التسلسل — ١ املربع فإن التحفظات هذه من الرغم عىل
الهرمي التسلسل يعمل حيث واألتباع، القادة بني للعالقة النموذجية الصور أكثر األرجح
الذكاء من املساعدة «الشخصية» السمات بقوة أتباعه عن منزلة أعىل يعترب قائد تحت
مشكالت جميع حل عن مسئوًال يكون فإنه ثم ومن ذلك، شابه وما والكاريزما والرؤية
النوع؛ هذا من القائد اسم يف صداها يظهر االستبدادية الطموحات هذه ومثل املؤسسة.
— املؤسسة بأهداف فحسب جزئيٍّا يلتزمون أتباًعا األمر هذا يخلق وبدوره، اإلمرباطور.
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ملتزمني» «غري األتباع يظل ثم ومن — للقائد الشخصية األهداف عىل تقترص ألنها غالبًا
املسئولية. بغياب ترتبط التي الهدامة املوافقة خالل من حرفيٍّا

باقرتانه ولكن باملجموعة، االهتمام عدم من مشابه مستوى يف متأصل ٢ املربع
قيادة بدون — تامة «فوىض» تكون العاقبة فإن القائد، عن االستقالل مستوى يف بزيادة
غياب من تلقائي بشكل سينتج أنه الفوضوية منارصو يزعم الذي املجتمع بدون —
سوف مستحيلة. مهمة وهي القطط»، «راعي يشبه قائد وجود يف النتيجة وتتمثل القادة.

األخري. الفصل يف الفوضوية عن الحديث إىل نعود
ألن فقط ولكن كبري بقدر تلك املجموعة روح — الدينية السلطة — ٣ املربع يولد
خالل من الطاعة عىل املؤيدين أتباعه يُجرب الذي هو الخطأ من معصوًما القائد اعتبار
حالة يف فقط بناءة تظل املوافقة هذه إن آنًفا. املذكور األبيض الفيل الدينية؛ املتطلبات
فيها. التشكيك يمكن ال وقوة لها حدود ال معرفة ويمتلك بالفعل، معصوًما القائد كون
طوائف الكاريزما أصحاب من الكثريين خلق من الرغم عىل أنه الواضح من ذلك، ومع
الحقيقة يف القائد ألن هدامة تصبح املوافقة فإن الفئة، هذه ضمن تقع أن ظاهريٍّا يمكن

مصلحتهم. يف هو ملا قيادتهم من بدًال أتباعه ويضلل معصوم، غري
أوجه فيها القادة يدرك مؤسسة إىل — املتغري الهرم األخرية، الفئة — ٤ املربع يشري
املكان متطلبات وفق تتوزع القيادة فإن ثم ومن سقراط، نظرية وفق لديهم، القصور
بني القيادة تنتقل ففيه املتغري، الهرم عىل جيًدا مثاًال التجديف فريق (يعترب والزمان
بأوجه االعرتاف هذا إن املوقف). عىل اعتماًدا واملدرب، واملجدف، والقائد، الدفة، موجه
ويُخدم تلك، القصور أوجه تعويض املسئولني األتباع من يتطلب قائد أي لدى النقص
مستعدين فيها األتباع يكون التي البناءة املعارضة خالل من جيدة خدمة الهدف هذا

املجموعة. مصالح يخالف بما يترصف القائد أن تبني إذا قائدهم ملعارضة
مدرب جاكسون فيل يحكيها قديمة صينية قصة خالل من النقطة هذه نوضح ربما
احتفل امليالد قبل الثالث القرن ففي نجاحه. يف ظاهرة يعد الذي بولز شيكاجو فريق
بنبالئه محاًطا فيها جلس مأدبة بإقامة للصني بتوحيده بانج ليو الصيني اإلمرباطور
خبريًا وال بالوراثة نبيًال يكن لم بانج ليو أن وبما والسياسيني. العسكريني وخربائه
العسكريني، الخرباء من واحد وهو سني، شني الضيوف أحد سأل سياسيٍّا، أو عسكريٍّا
السائل: عىل طرحه سؤاًال سني شني إجابة كانت اإلمرباطور. هو بانج ليو كون سبب عن
ولكن األسالك، هو قوتها يحدد ما بأن الضيف أجاب العجلة؟» قوة يحدد الذي «ما
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عجلتني تجعل ال القوة يف املتطابقة األسالك من مجموعتني «إن قائًال: َردَّ سني شني
األسالك، بني باملسافات تتأثر أيًضا القوة النقيض، عىل بالرضورة. القوة يف متطابقتني
األسالك تمثل بينما هنا، ومن العجالت.» لصانع الحقيقي الفن هو املسافات وتحديد
فإن — القائد يفتقدها التي واملوارد — املؤسسة لنجاح الرضورية املجتمعة املوارد

قادة. ليصبحوا أنفسهم هم نموهم يكفل الذي األتباع استقالل تمثل بينها املسافات
القائد يميز ما هو املؤسسة لنجاح الالزمة املختلفة املواهب جمع إن باختصار،
النقيض، عىل ولكن كاملني، يكونوا أن القادة يحتاج ال الناجح؛ غري القائد من الناجح
إىل النهاية يف تقودهم سوف وقوتهم معرفتهم يف القصور أوجه أن يدركوا أن عليهم
إن وضعفهم. جهلهم تعويض يف وأتباعهم األتباع قادتهم عىل يعتمدوا لم ما الفشل
إنها حتى للغاية نادرة ولكنها بالفعل، موجودة األبيض— الفراء ذات — البيضاء األفيال
ونبدأ جيًدا عجالت صانع نجد أن فاألفضل املؤسيس؛ الوحل هذا من إخراجنا تستطيع لن
كونها من بدًال للمجموعة ونتيجة ملكية القيادة تعد الواقع يف املؤسسية. العجلة تحريك
صانعي فإن البيضاء، األفيال تُولد بينما ذلك، عىل عالوة بمفرده. للقائد ونتيجة ملكية
تربية أصول تعلم بني التمييز يف مفيًدا التشابه يعد الواقع ويف يُصنعون. العجالت
أو معلمني إىل ليقودوا، ُولدوا أنهم يعتقدون الذين األشخاص، يحتاج ال فبينما النوعني،
تالميذ يكونوا أن عليهم العجالت صانعي فإن متوسلني، أتباع مجرد وإنما ناصحني،

كبريًا. دوًرا والخطأ املحاولة فيها تلعب عملية وهي العجلة، صنع كيفية ليتعلموا

صغرية ألشياء كإله القيادة (1)

منصبٍّا ليصبح القائد من الرتكيز تحويل وجوب يف يتمثل املفارقة لهذه آخر حل ثمة
سماتها توجد ربما — اجتماعية ظاهرة القيادة باعتبار — هذا وعىل «القيادة»، عىل
جميًعا. يمتلكها فرد هناك يكن لم لو حتى األتباع أو القيادة فريق داخل جيد بشكل
الذي هو وحده، السفينة قبطان وليس املجاز سبيل عىل «السفينة» طاقم فإن وبهذا
القيادة عىل الرتكيز إىل الحاجة ثم ومن عليها، والحفاظ املؤسسة بناء متطلبات سيمتلك
ذلك من بدًال تُربط ربما اآللهة، عىل القيادة قرص من بدًال أخرى، بعبارة القائد. عىل ال
إله فإن نظري وجهة «من روايتها: عن روي أرونداتي تقول وكما املقابل. بالجانب
أن أقرتح أن أود وهنا املتحكم.» وهو كبري يشء فاإلله اإلله. عكس هو الصغرية األشياء

الصغرية». األشياء «إله أنها عىل أفضل بشكل تصاغ القيادة
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األعمال من الكثري يوجد بل فقط، واحد عمل يوجد ال أنه هي إذن املهمة الفكرة
يتساوى ال هذا إن فارًقا. لتصنع مًعا تتجمع والتي األتباع بها يقوم التي الصغرية
مع باألحرى يتساوى ولكن التحول»، «نقاط بمنزلة الصغرية األعمال إن قولنا مع
ناقلة ليست املؤسسة إن الصغرية. األشياء تراكم نتائج هي الكبرية األعمال إن قولنا
األفراد؛ من شبكة ومتغري، حي نظام هي بل دفتها، القبطان يدير حيثما تتوجه نفط
كما أو الصغرية. واألفعال القرارات من للكثري نتيجة إال ليسا ورسعتها اتجاهها
عهد يف األرايض عىل الرضائب هيئة رئيس ،(١٦٥٢–١٧٢٤) لوندز ويليام يقول
املقولة هذه وتُرجمت بنفسها.» الجنيهات تعتني وسوف بالقروش «اعتِن آن: امللكة
ولكن بنفسها.» الكبرية األشياء تعتني وسوف الصغرية باألشياء «اعتِن لتصبح: بترصف
أن يعني ال وهذا املتعددين. األبطال إىل املفرد البطل من االنتقال هو هنا املهم اليشء
غري شاكلهم وما الجيش وجنراالت األمن ورئيس املدارس ومديري التنفيذيني الرؤساء
التخاذ استعدادهم فبالفعل األخري. الفصل يف سنرى كما حيوي دورهم إن مناسبني؛
والقرارات البسيطة األعمال من الكثري تراكم من نابًعا يكون ربما «الكبرية» القرارات

الصغرية.
دراسات من لكثري التقليدي الرتكيز أن وهي ذلك عن للتعبري أخرى طريقة وهناك
أفضل نحو عىل إليه يشار — األفراد القادة قبل من القرارات اتخاذ إجراءات — القيادة
يعد ما إن ويك: يقول وكما املؤسسة. بأفراد الخاصة «املنطقية» لألنشطة نتاج بأنه
«األشياء يف معنى يجدوا أن األشخاص يحاول حيث ومستمر، مرتاكم إنجاز هو «واقًعا»
وال القادة. بواسطة بعقالنية القرارات اتخاذ نتائج من بدًال بهم، املحيطة القيمة» تافهة
أشخاص يوجد ما دائًما ألنه ديمقراطي؛ نشاط املنطقية إضفاء نشاط أن ذلك يعني
يضفون الذين األشخاص «املحرتفون»؛ هم القادة وهؤالء غريهم، من أكثر فيه منهمكون
جديد حل بناء ويستطيعون معينة مشكلة بها يواجهون التي املتنوعة املواد عىل معنى
الفشل أو النجاح يعتمد ما كثريًا ذلك، وبسبب املواد. تلك مجموع من املشكلة لهذه
الذين «األتباع» طريق وعن القادة طريق عن الصغرية، واألفعال البسيطة القرارات عىل
أفالطون سؤال نتجاهل أن علينا ينبغي أنه إىل ضمنيٍّا يشري ال وهذا أيًضا. «يقودون»
القائل: بوبر سؤال عىل الرتكيز زيادة إىل يشري ولكن يحكمنا؟» أن يجب «من القائل:
قادة وجود نضمن أن يمكننا ال الواقع، يف تدمرينا؟» عن حكامنا نوقف أن يمكننا «كيف
قادة يصبحون الذين األشخاص فإن االختيار، آليات عىل نركز ألننا ولكن معصومني،
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أخطاءً يرتكبوا أن أكثر املرجح من ثم ومن معصومون، أنهم يفرتضون ما غالبًا رسميني
مؤسساتنا. وتدمر األتباع نحن علينا تؤثر قد

جورج السري السمعة سيئ الربيطاني البحري القائد نائب املثال سبيل عىل خذ
سفينته فقدان يف سوريا شاطئ قبالة ١٨٩٣ يونيو ٢٢ يف أفعاله تسببت الذي ترايون
اآلخر اتجاه يف كل الربيطاني األسطول صفا يستدير أن عىل أرص أن بعد «فيكتوريا»،
العملية هذه بأن أتباعه تحذيرات من الرغم وعىل كافية. مسافة هناك تكن لم حني يف
نفسه. ترايون بينهم من بحاًرا ٣٥٨ وغرق تنفيذها عىل ترايون أرص فقد مستحيلة،
التي «كامربداون» سفينة قائد ماركام البحري للقائد الالحقة العسكرية املحاكمات ويف
فأجاب لألمر؟» امتثلت فلماذا خطأ، هذا أن تعلم كنت «إذا ُسئل: «فيكتوريا»، حطمت
امللوم، هو ترايون أن املحكمة رأت خفية.» حيلة لديه ترايون األدمريال أن «اعتقدت بقوله:
للبحرية». مهلك أمر رؤسائهم يف التشكيك عىل األتباع «تشجيع أن أيًضا رأت ولكنها
الجيد التابع من يتطلب ال القيادة فشل لتصبح: بريك مقولة تحريف يمكن ثم ومن

شيئًا. يفعل أال سوى
القادة أو الوطنية الجيوش قادة عىل قارصة هذه يشء بكل العلم إغراءات ليست
(«٩٠ («بالم «٩٠ فلوريدا «إير طائرة تحطمت عندما املثال: سبيل فعىل السياسيني،
قائد بني املحادثة من واضًحا كان السيئة، الجوية األحوال يف ١٩٨٢ يناير ١٣ يف
مقتنًعا يكن لم الضابط أن بيتيه روجيه عليها األول والضابط ويتون الري الطائرة
قدًما امليض عن ويتون إيقاف يف فشله فإن ذلك ومع للطريان، مستعدة الطائرة بأن
يف الطائرة تحطم حادث يف حدث األمر ونفس الطائرة. تحطم إىل قصد بدون أدى
من الطيار منع يف فشل ولكنه مشكلة هناك أن الطيار مساعد اعتقد حيث تنرييف
طائرة هناك (كانت للغاية «مخففة» كانت تحذيراته ألن خطري؛ موقف يف اإلقالع
تلقى قد الطيار يكن لم الطيار، مساعد معرفة ودون مبارشة، أمامهم تقلع أخرى
نظام يف «أمان» آلية للطريان الربيطانية امللكية الهيئة لدى الواقع، يف باإلقالع). إذنًا
كانت أيٍّا — الطائرة طاقم يف عضو ألي بفعالية تسمح الطائرة طاقم موارد إدارة
يف املوجودة الطريقة بنفس الهبوط، أو اإلقالع عدم القائد من يطلب أن — رتبته
للمجندين تسمح التي النريان» إطالق «إيقاف أنظمة يف الربيطانية والبحرية الجيش
يراه ال خطًرا املجندون يدرك عندما النار إطالق أثناء رؤسائهم بتخطي رتبة األقل

رؤساؤهم.

107



القيادة

مع املشكلة لهذه مشابهة مشكلة موتورز، جنرال رشكة رئيس سلون، ألفريد واجه
الهدامة: املوافقة مظاهر إدراك عىل قادًرا كان ولكنه إدارته مجلس

القرار؟» هذا عىل تماًما نوافق أننا أعتقد السادة، «أيها

بالرأس.) باإليماء (موافقة

من القادم اجتماعنا حتى املوضوع هذا حول املناقشات إرجاء أقرتح «حسنًا،
يدور ملا الفهم بعض اكتساب وربما اعرتاضات لتكوين وقتًا أنفسنا منح أجل

القرار.» هذا حول

عبارة تسونيتومو ياماموتو الياباني الساموراي قال مضت عام ثالثمائة ومنذ
مشابهة:

املعارض رأيه الحضور أحد فيه أوضح املايض العام يف كبري مؤتمر هناك كان
هذا عىل وُصدِّق اعرتاضه. يقبل لم إذا املؤتمر قائد قتل عىل عازم إنه وقال
أنهم أعتقد رسيعة. موافقتهم «كانت الرجل: قال املؤتمر انتهاء وبعد االقرتاح.

للرئيس.» كمستشارين عليهم االعتماد يمكن وال ضعفاء

الصادقة النصيحة رشط أن الواضح من املشكلة؟ هذه حيال فعله يمكن الذي ما
بنفس واضح ولكنه مناسبًا، حالٍّ يمثل — البناءة املعارضة — للقادة وقتها يف تأتي التي
«أكثر أتباع وتعيني توظيف طريق عن ذلك إلحباط يميلون القادة بأن أوًال الدرجة،
الهدامة. املوافقة يقدمون الذين املتملقني ذلك يعني ما وعادة العام»، املنهج مع انسجاًما
بأنهم األتباع اعتقاد يعزز باألخطاء لالعرتاف القادة استعداد عدم فإن ذلك عىل عالوة
بناءة معارضة تقديم يمكنه الذي الوحيد هو امللك «مهرج» فإن وتاريخيٍّا معصومون.
ثم ومن باملزاح، مغلفة تكون النصيحة أن إىل األساس يف ذلك ويرجع بحياته، وينجو
منفرًدا أكرب بروية فيها التفكري إعادة يستطيع كان وإن علنًا، امللك يرفضها أن يمكن
يف املهرج من الدور هذا وأهمية املشكلة لهذه أفضل مثال هناك ليس ربما ذلك. بعد

لري». «امللك شكسبري مرسحية
أوًال والقوة، للشجاعة كاستعراض البنتيه مملكته عن تنازل الذي لري، امللك ُحذِّر
بسبب للنفي تعرض كنت ولكن متهور، العمل هذا بأن كنت، املخلص تابعه قبل من
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سلسلة خالل من ذلك فعل ولكنه النصيحة نفس تقديم بعدها املهرج حاول ثم صدقه.
لألسف: األوان فوات بعد يفهمها لري بدأ التي األلغاز من

املهرج:
عليك أشار الذي اللورد
ملكك، عن بالتنازل

بجواري، هنا إىل أحرضه
مكانه: وِقْف

املهرجني من اثنني أمامك ستجد فوًرا
مر واآلخر حلو أحدهما

أنا، وهذا املهرجني، مالبس يرتدي األول
أنت. وهو السيئ، املهرج هو واآلخر

الشقي؟ أيها مهرًجا تدعوني هل لري:
معك. مولود املهرج لقب إنما كلها؛ األخرى ألقابك عن تخليت لقد املهرج:

(١٥٤–١٦٥ األول، املشهد األول، الفصل لري، (امللك
بدون شكسبري مهرج لعبه الذي األمني الناصح دور صناعة إعادة املمكن من
ال أكثر أو شخص عىل القادة اعتماد طريق عن أكرب بنجاح وربما املبهرجة املالبس
التأكيد أيًضا املمكن من يكون وربما املقدمة. للنصيحة نتيجة للتهديد موقعهم يتعرض
الشيطان» «محامي دور بلعب القرار اتخاذ هيئة أعضاء كل مطالبة خالل من الدور عىل
من نابعة وليست الدور متطلبات من النصيحة ستكون الطريقة وبهذه بدوره. كل
تزعجهم الذين القادة من الحماية من درجة يوفر ذلك فإن ثم ومن نفسه، الشخص

فائدتها. من بالرغم األتباع، يقدمها التي املحرجة النصيحة
بأصولها يتعلق فيما — الخالف محل الكاريزما طبيعة فإن ذلك من الرغم عىل
عدم يعكس ربما وهذا القادة، لدى الكمال نحو للتوق تفسريًا تقدم ال — ووجودها
سريته يف شويتزر ألربت قال وكما بهم. املعرتف غري األتباع حياة حيال الجماعي رضانا

وأفكاري»: حياتي «من بعنوان الذاتية

فقط صغري لجزء يمكن البرشي، الجنس لدى املثالية يف الرغبة كل بني من
أن بد فال القوة هذه من الباقية البقية أما علنية. أفعال صورة يف يظهر أن
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آالف يتفوق األفعال هذه فمجموع ذلك، مع وخفية. صغرية بأفعال ترىض
فالنوع النطاق. واسع العلني بالتقدير يحظون الذين أولئك أفعال عىل املرات

عميق. محيط أمواج سطح عىل الزبد يشبه بالسابق، مقارنة األخري،

ويشري وسلوكياته، القائد سمات يف القيادة اختزال يمكن أنه لفكرة الذع نقد هذا
املؤسسة إنجازات فحسب؛ مؤسسية هي املؤسسية اإلنجازات أن إدراكنا وجوب إىل ضمنًا
القادة أن من الرغم وعىل ذلك، مع بمفرده. لقائد بطولية أفعال نتائج وليست بأكملها
قادتهم يدعي ما فغالبًا التاريخ، عجلة يحركون الذين هم الجماعيني واألتباع الجماعيني
يف يتوارون األشخاص معظم ويرتكون النجاح عن مسئوليتهم االنتهازيون أو الرسميون
الصورة هذه إليوت جورج أبرزت به. أسهموا مما الرغم عىل مجهولني التاريخ، مجاهل

دوروثيا: وصفت عندما «ميدملارش» روايتها نهاية يف

أهدرت — القوة سايروس منه اشتق الذي النهر مثل — الكاملة طبيعتها إن
عىل وجودها تأثري ولكن األرض. سطح عىل التفاهة يف غاية قنوات يف نفسها
العالم يف الخري نمو ألن ذلك تقديره؛ يمكن وال رهيبًا، كان بها املحيطني أولئك
سيئة ليست األمور كون وسبب تاريخية، غري أفعال عىل منه جزء يف يعتمد
من كبري جزء يرجع عليه تكون أن يمكن كان الذي بالقدر ومعي معك للغاية
يزورها ال قبور يف واستقروا خفية، حياة عاشوا الذين أولئك إىل فيه الفضل

أحد.

هناك ولكن — األخري الفصل يف دورهم نتناول وسوف — مهمون القادة إن
بني الفارق تصنع ما غالبًا التي وهي أيًضا، املهمة األخرى العنارص من كبرية مجموعة
مقارنة تقديره أو فهمه يف األقل العنرص باعتباره األتباع دور يأتي ربما والفشل. النجاح
نتجاهل أن يمكن أننا يعني ال هذا ولكن قادة. يوجد لن دونهم فمن األخرى، بالعنارص

األخري. الفصل يف سنرى كما للجماعة، التلقائية القيادة عىل ونعتمد القادة
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القادة؟ عن االستغناء يمكننا هل

ونوافذ، أبوابًا للغرفة اجعل
نافعة. الغرفة تجعل التي هي الفتحات فتلك

موجود، هو مما الفائدة تأتي ثم ومن
موجوًدا. ليس مما املنفعة تأتي حني يف

(١١ املقطع تشينج، تي تاو (كتاب

إن القادة، عىل ال القيادة عىل الرتكيز إىل بحاجة أننا إىل أرشت السابع الفصل يف
إىل بحاجة الحقيقة يف أننا بمعنى الواقع؛ أرض عىل القيادة عمل كيفية فهم بصدد كنا
القادة استبعاد يف الخطورة من مساويًا قدًرا هناك أن غري القيادة. إىل الجماعة إعادة
بعضنا أكثر تعاونَّا إذا — عنده الذي الحد إىل املوزعة القيادة أو التعاونية القيادة من
بالقادة. االستعانة دون من جماعي بشكل العالم مشكالت حل نستطيع — بعض مع
أن افرتاض مثل تماًما خطأ النقطة هذه أن إىل أشري أن أريد األخري، الفصل هذا ويف
إىل القادة أعيد أن أود الحالة هذه يف ولكن األتباع، يف التفكري إىل بحاجة ليسوا القادة

أخرى. مرة القيادة
أو دينية أو بيئية أو مالية مشكالت هذه أكانت سواء — العاملية املشكالت عرص يف
وقت أي من أشد البطولية القيادة بعد هو ملا الدعوات صارت — سياسية أو اجتماعية
أن إىل لها) التنويعات من العديد هناك إن (حيث البطولية القيادة بدائل وتشري مىض.
يزول أن بمجرد أو الجماعة، بني بالتساوي توزيعها يمكن أنه أو رضورية، غري القيادة
تصري — الدين أو ماركس، اقرتح كما خاصة، ملكية بشأن أكان سواء — الرصاع سبب
ويف لها. سببًا وليست للمؤسسة نتيجة هي البطولية القيادة أن أو رضورية، غري القيادة
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الظاهري بالنقيض اآلن مفتونون أننا يبدو البطولية، القيادة قبضة من للفكاك محاولة
قادة جميًعا سنكون البطولية القيادة بعد ما عرص يف إننا حيث املوزعة؛ القيادة أي لها،

قادة. هناك يكون لن إنه حتى
أو املؤسسة، أو للمجتمع رضوري غري جانبًا تكون قد القيادة أن مفادها فكرة ثمة
نحو عىل أو مشرتكة) القيادة تكون ثم (ومن معتدل نحو عىل إما «توزيعها»، يتعني أنه
سوابق لها الفكرة هذه قائد). هناك يكون فال قائد، فرد كل ألن نظًرا ثم، (ومن جذري
الهادزا مجتمع مثل — والجمع الصيد مجتمعات من العديد تقوم الواقع، يف طويلة.
يتمكن لكي القيادة مهام ع تُوزَّ حيث رسمي، واحد قائد وجود دون من — بتنزانيا
وتتبنى وهكذا. جديدة منطقة إىل االنتقال اقرتاح أو الصيد رحلة «قيادة» من فرد أي
تقهرها حني فقط رسمية قيادة أنظمة والجمع الصيد عىل القائمة املجتمعات هذه مثل
األمريكية القارة يف الحمر الهنود قبائل من قبائل عدة فعلت كما االستعمارية، القوى
ال محدد لنظام وفًقا ممنهجني قادة بال القائمة الثقافات تلك حتى لكن املثال. سبيل عىل
ثقافات أكثر تمثل أنها من الرغم عىل — كومانتيش فقبيلة القيادة؛ بعنارص تحتفظ تزال
يف مؤقتني قادة اتخذت — لالستبداد ومعارضًة تنقًال األمريكية القارة يف الحمر الهنود
قبائل فإن مماثل، نحو وعىل ذلك. دينهم يتطلب كان حني أو الصيد أو الحرب حاالت
حيث «التجزئة»، بنظام إيفانز-بريتشارد اإلنسانيات عالم وصفه ما تتبع كانت النوير
أرسية جماعات مع باستمرار األرس عىل القائمة الجماعات من متنقل خليط يجتمع

منهجية. نظامية قيادة وجود دون من ولكن نفسه، ترتيب ويعيد أخرى
من انتقالنا وعند الغرب. يف ندرة أكثر للقيادة املحدودة املظاهر هذه مثل وتُعد
عرص نهاية من (تقريبًا الحرب» «عرصأمراء يسمى بما مروًرا والجمع، الصيد مجتمعات
الزراعية املجتمعات تطور من بذلك ارتبط وما الصناعية) الحقبة وحتى األخري الجليد
إن حتى تغري القيادة شكل أن الواضح من النطاق، واسعة مجتمعاتصناعية إىل املستقرة
أنظمة عن استعاضت والبريوقراطية بالديمقراطية الخاصة واإلدارية املؤسسية األشكال
والعسكريني والثقافيني والتجاريني السياسيني القادة من مؤقتة بشبكات الحرب أمراء

الكثريون. يدعي حسبما الحرب أمراء لعرص الرصفة الذكورية يعكسون الذين
ما عىل املستعصية املشكالت سادت حني والعرشين، الحادي القرن يف ذلك، ومع
أمراء عن استعاضت التي التعاونية القيادة إىل العالم يلجأ أن األفضل من كان يبدو،
ترصفات من عادة يقاسون الذين ألولئك مالءمة أكثر حكم بأنظمة العرشين القرن حرب

الحرب. أمراء
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القادة؟ عن االستغناء يمكننا هل

الرصفة امللكية األنظمة ذلك يف (بما الحرب أمراء بني الرابط يُستَغل ما وكثريًا
عىل القيادة عن الدفاع أجل من لهم الداعمة الكهنة وجماعات السياسية) والديكتاتورية
يتمثل الرابط هذا أكان وسواء تنويعاتها. اختالف عىل بالربوبية املقدس رابطها أساس
أنصاف أنهم عىل العلمانيني القادة تصوير أم امللكية، باألنظمة الخاص اإللهي» «الحق يف
بني ما صلة هناك أن الواضح فمن اآللهة، منزلة إىل لقادتهم األتباع رفع حتى أم آلهة،
إليه تشري الذي وما مهمة، الصلة هذه تُعد مدى أي إىل ولكن القداسة. ومملكة القيادة

والفرديني؟ الرسميني القادة عن بعيًدا السلطة توزيع بإعادة يتعلق فيما
قوضت قد التنوير عرص مع بدأت التي الغرب علمانية أن البعض اعتقد ربما
نيتشه، أشار وبالتأكيد الكنيسة. عن الدولة فصل خالل من القيادة من املقدس الجانب
لإلنسانية، تحريًرا باعتبارها لإلله املجازية الوفاة إىل الشاذ»، «العلم بعنوان له كتاب يف
علمانية أن يستنتج أن للمرء يمكن ثم ومن للبدايات، جديدة صورة لرسم آفاًقا أتاح مما
آلهة. أنصاف باعتبارهم القادة مداهنة يحرم للقيادة جديًدا منهًجا تستهل قد املجتمع

أخرى: أسئلة طرح نيتشه أن غري

نوايس أن لنا يتسنى فكيف قتلناه. لقد املوتى. عداد يف الرب وبقي الرب. مات
يمتلكه ما وأعظم أقدس يمثل كان ما أجمعني؟ القتلة أرش نحن أنفسنا،
الدم هذا سيمسح من سكاكيننا: نصل تحت املوت حتى اآلن ينزف العالم
لنكفر سنبتكرها التي املقدسة الحيل وما كفارة، أي ستنظفنا؟ مياه أي عنا؟
نحن نصبح أن يجب أال نستحق؟ مما أعظم الصنيع هذا أليس أنفسنا؟ عن

بذلك؟ جديرين ببساطة نبدو حتى آلهة أنفسنا
(١٢٥ املقطع ،١٩٩١)

الرب إن القائل االدعاء تنويعاتها باختالف الدينية األصولية عودة حطمت لقد
السؤال هذا عن اإلجابة يمكن ال فإنه بوبر كارل نظر وجهة من ولكن مات، قد املجازي
القائد صياغة إعادة تشري مكانه؟» يقوم «فمن مات، قد الرب كان إذا آخر: بسؤال إال
حتًما صارت القيادة أن إىل — املقام هذا يف أفضل كلمة القداسة» «إعادة ربما أو —
توزيع إعادة تتضمن إشارات توجد فهل كذلك، األمر كان وإن القداسة، مملكة حبيسة

جذرية؟ بصورة للسلطة
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القيادة

سبيل هناك كان إذا ألنه — للقيادة املقدسة بالطبيعة يتعلق ال املوضوع أن يبدو
املؤسسات متطلبات من تكون أن يمكن ال املقدسة طبيعتها فإن قيادة، بدون للعيش
اليشء أن املفارقة لكن االجتماعية. الحياة تنسيق بكيفية أكثر يتعلق املوضوع إن بل —
للمجتمع، املقدسة بالطبيعة تحتفظ ما عادة أنها هو «البديلة» املجتمعات يف الثابت
للتأويل عرضة ويصري حسن نحو عىل القداسة شكل يتحول قد الحرية. «قداسة» أو
تخويل رفض الواقع، يف جوهرية. بصورة مقدًسا يظل ذلك ومع نهاية؛ ال ما إىل
يولد — سالمتك يهدد أن يمكن هذا ألن وذلك — فيك يتحكم آخر لشخص السلطة
(إحدى فريمان جو أوضحت كما أو املجتمع. أو الفرد بحرمة يتعلق فيما منيعة قداسة
النتيجة أن العرشين)، القرن من السبعينيات يف األمريكية النسوية الحركة رائدات
أو (البابوية السلطة أو التنظيمي الهيكل من التحرر تعني ال الالهيكلية عىل املرتتبة
رسمي، غري آخر إىل رسمي تنظيمي هيكل من االنتقال تعني ولكنها آخر) شكل أي
الجماعات تحشده أن يمكن الذي لالستبداد االحتماالت كل االعتبار يف الوضع مع
تكون قد الديمقراطية الهيكلية أن إىل فريمان أشارت املسلحة. والفرق الرسمية غري
وقابلية شفافية أكثر األقل عىل التنظيمي الهيكل ألن الالهيكلية؛ عىل أفضلية ذات
يتطلب املهام وتناوب وتوزيعها السلطة تفويض أن أخرى مرة نكرر ولكن للتغيري.
فيما مهمة إسهامات تقديم عىل والقدرة االستعداد لديهم يكون أن املشاركني جميع من
عىل محله. غري يف الجهد يكون ربما البعض، نظر وجهة ومن والجهد. بالوقت يتعلق
عىل البطولية، القيادة بعد ما لفرتة الجديدة النماذج أن إىل فليترش أشار املثال: سبيل
املنظمات يف بجذورها ترضب تزال ال أنثوية، أكثر نماذج إىل تُعزى أنها من الرغم
الضعف، عىل دالة أعراًضا والتواضع العالقات وبناء التعاون يعترب حيث الذكورية،
عىل الرجال أيدي يف تزال ال املؤسسات يف العليا القيادات فإن وبالطبع، القيادة. ال
نماذج ببساطة هي البطولية القيادة بعد ما لفرتة القيادة نماذج إن حتى سائد، نحو

أبطال.
يتعلق ما بقدر «القيادة»، ب يتعلق ال فاملوضوع اآلخر، البعض نظر وجهة من أما
القيادة بتطوير واملتعلقة بالقيادة الخاصة الجوانب تلك سيما وال «القيادة»، بنوع
الرشكات بني تقارن أن رالني حاولت القيادة. نفسها الجماعة فيها تتوىل التي املوزعة،
أنه إىل إشارتها خالل من التقليدية والرشكات القيادية الرشكات أو املوزعة القيادة ذات
بمعنى وفردية؛ متوالية وليست وجماعية متوازية القيادة تُعد القيادية الرشكات داخل
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املناصب يشغلون من عىل املشاركة تقترص وال فيها، يشاركون الناس من الكثري أن
وليست رحيمة قيادة وهي السيطرة، عىل تقوم وال تعاونية القيادة وهذه الرسمية.
الظاهرية التداعيات فإن لجرون، ووفًقا فحسب. وليسرشكة مجتمًعا يولد وهذا قاسية.
أن بمعنى القيادي، التآزر أو — التآزري» «العمل أوًال: أوجه؛ ثالثة ذات املوزعة للقيادة
السهل من صار القيادة حدود وثانيًا: أجزائها، مجموع من أكرب الفردية القيادة إجمايل
وثالثًا: رشكاتهم، قيادة يف املشاركة عىل املجتمع أفراد من الكثري يشجع مما اخرتاقها،
املعرفة درجة وتزيد املؤسسات داخل خربة يعترب فيما التفكري إعادة عىل تشجع هي
ولكنها الرسمي، الفردي للقائد ملكية القيادة ترص لم القول، وخالصة للمجتمع. املتاحة

املجتمع. أو الشبكة أو للجماعة ناشئة ملكية
كان إذا الصدد: هذا يف سؤال ثمة البطولية»، «القيادة عن الدفاع يف الرغبة دون
األحداث معظم مسئولية يتحملون وكانوا — طويًال زمنًا معنا ظلوا البطوليون القادة
إدراك حد عند توقفنا فلماذا — التاريخ بدء منذ البرشي للجنس حدثت التي املأساوية
نشئوا، أن منذ الخطأ يف للوقوع قابليتهم عرفنا أننا ولو الخطأ؟ يف للوقوع قابليتهم
البديل يعد هل أخرى، بعبارة النطاق؟ وواسع املدى طويل فعال، بديل ر يَُطوَّ لم فلماذا

البقاء؟ عىل قادًرا بديًال البطولية القيادة بعد ما عرص يف للقيادة االفرتايض
القيادة أفكار أن الواضح ومن بعيد، حد إىل غربيٍّا تمثيًال هذا يبدو قد بالطبع،
موضوع وهو الثقافات، باختالف جذريٍّا اختالًفا تختلف ما غالبًا القدسية ومفاهيم
القيادة تمثل التي األمور الواقع، يف الكتاب. هذا يف تغطيته يمكن وال للغاية فضفاض
عن ملحوظ نحو عىل مختلفة تبدو ما غالبًا األمريكية املتحدة الواليات يف والقداسة
تلقى قد الدينيني القادة — هجاء وليس — من فالسخرية املتحدة. اململكة يف نظائرها
عىل األمر ولكن أوروبا، شمال يف املجتمعات من العديد يف االجتماعية األوساط من قبوًال
باألساس أهتم ال فإنني ذلك، عىل عالوة األمريكية. املتحدة الواليات أو إيران يف النقيض
يف صالحة والقيادة القدسية بني للرابط بريطانيا أو الغرب تفسريات أن إىل باإلشارة
عىل الثقافات، مختلف يف الظاهرتني بني مهمة صلة األرجح عىل هناك ولكن مكان، أي
مختلف يف كبريًا اختالًفا تختلف قد والروابط للمفاهيم املحددة الطبيعة أن من الرغم
الذي الحيز وكأنه ذكره عىل أحد يجرؤ ال يشء القدسية أن سأقرتح وإنني العالم. أنحاء
تعمل الذي العمل إطار يشكل ألنه يُطرح ما نادًرا السبب ولهذا القيادة. داخله تعمل

القيادة. بداخله
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القيادة

دالئل لنا يقدم Sacred اإلنجليزية اللغة يف «القدسية» مصطلح أصل دراسة إن
قاموس ،٢٠٠٥ اإلنجليزي، كولينز (قاموس لها تفسريًا يقدم أن دون الكلمة طبيعة عىل
من Sacred كلمة أصل ويأتي .(١٩٦٦ اإلنجليزية، الكلمات أصل لدراسة أكسفورد
الكلمة وهذه ه»، َمسُّ محظور أو قديس أو «مقدس تعني التي Sacer الالتينية الكلمة
لغرض مكرس «مبجل، تعني التي Sancire هي أخرى التينية كلمة من تأتي الالتينية
عنارص أحد يكمن هكذا، معزول». التدنيس، ضد محصن مقدًسا، باعتباره موقر ديني،
Sacrilege كلمة وتتعدى بينهما. االختالف أو واملدنس املقدس بني الفصل يف القدسية
يعني الذي املركب الالتيني األصل من تأتي التي — املقدسات» «تدنيس تعني التي
املعنى كان وبالطبع، مقدس. هو ما وتدنس الحدود هذه — املقدسة» األشياء «رسقة
وللكلمة املقدسة»، «السيادة هو الهرمي» «التسلسل تعني التي Hierarchy لكلمة األصيل
تعني Hieros وكلمة حاكم» أو «سيادة تعني Arkhos فكلمة إغريقية: أصول اإلنجليزية
تعني كانت Hierarkhia اإلغريقية فالكلمة األصلية. اإلغريقية اللغة يف إلهي»، أو «مقدس
قيادة يسهل الذي املقدس التنظيمي الحيز «الهرمية» فكرة تعد ثم ومن مقدسة، رتبة
الكلمة وتأتي «راهب»، Sacerdos الالتينية الكلمة وتعني الكهنوت). قيادة (أو اإلله
اليشء جعل تعني التي املركبة الالتينية من «التضحية» تعني التي Sacrifice اإلنجليزية
بتقديم خاص أسايس بموضوع مرتبط للقدسية الثاني العنرص فإن ثم ومن مقدًسا،
ما هي التضحية ثم ومن الكهنة، وهم لإلله مقربني يعتربون من أيدي عىل القرابني
«موقف إىل «قدسية» كلمة تشري النهاية ويف للقيادة. ممارسة فهي مقدًسا، اليشء يجعل
إسكات إىل إشارة الصمت هذا يبدو وقد اآللهة». حرضة يف «الصمت واإلجالل»، االحرتام
يف جاء كما أو الوجودية، املخاوف اإلله ممثلو أو اإلله يزيح حني املؤمنني مخاوف
الوجودية املخاوف عىل يقضون أنفسهم اآللهة كان حيث القديمة، اإلغريقية النسخة

للبرش.
يتضمن للقيادة املقدس الجانب أن إىل الكلمات أصل دراسة تشري ذلك، عىل عالوة
الفصل أي «الفصل» القيادة: حول الدائرة باملناقشة يتعلق فيما صفات ثالث األقل عىل
ما، يشء عىل القدسية يضفي الذي الترصف أي و«التضحية» واملدنس، املقدس بني
معارضتهم. أو األتباع ملخاوف العلمانيون أو الدينيون الزعماء يمارسه الذي و«اإلسكات»
الجانب كان إذا فيما النظر قبل القيادة من املقدس الجانب لهذا بإيجاز نتعرض دعنا

قادة. دون من بالعمل يتعلق فيما تداعيات لهذا كان إذا أو رضوريٍّا املقدس

116



القادة؟ عن االستغناء يمكننا هل

الفصل (1)

لنتأمل املثال: سبيل عىل والقيادة. والقرب الفصل بني وتاريخي طويل ارتباط هناك
معركة عشية اإلنجليزي الجيش طمأنت التي الليل» جنح يف هاري من البسيطة «اللمسة
ما نادًرا ألنه ا مهمٍّ أمًرا يُعد وهذا الخامس»: «هنري شكسبري مرسحية يف أجينكورت
عادًة حكمهم رشعية امللوك يستمد بالطبع، ملسهم. عن ناهيك القادة، من األتباع يقرتب
ملستهم أن افرتاض ثم ومن فقط، اإلله أمام مسئولون فهم ثم ومن باإلله، صلتهم من
االختالفات هذه حماية يجب مقدس. ككل كيانهم أن افرتاض عىل منطقيٍّا ترتتب مقدسة
يتحقق قد وهذا الفاصل، الحد مراقبة خالل من — واملقدس املدنس بني الفصل —
القائد ارتداء خالل من أو القائد إىل وسيط دون من أو املبارش الوصول منع خالل من
املختلفة الثقافات تمثل وبالطبع، االختالف. عىل دالة أخرى مظاهر أي أو معينة مالبس
بعضأشكال أن غري املقبولة، البعد ملسافة مختلفة مفاهيَم وبالطبع مختلفة، فصل آليات
قيادة أو باملهام معنية قيادة نتأمل أكنا وسواء مادية، أم رمزية أكانت سواء — البعد
ملبسه، بساطة هتلر عىل يُالحظ كان املثال، سبيل عىل عاملية. تبدو باألشخاص— معنية
تمتلئ التي التفاخر يف املبالغة مالبسهم يف النازيني القادة باقي عن ميزه الذي األمر
منهم» «واحًدا يكن لم أنه من الرغم عىل «العامة»، ب ربطه ما وهذا والنياشني، باألوسمة

اإلطالق. عىل
واألتباع، القائد بني «التباعد» آليات بعض تتضمن القيادة أن مفادها فكرة ثمة
عىل البعيدين. القادة من أفضل القريبني القادة أن االعتقاد خصوًصا مألوفة، فكرة وهي
ملنع مفيدة نصيحة االبتعاد أن إىل اإلشارة عىل حريًصا مكيافييل كان ذلك، من النقيض

ألن: باألخطاء»؛ «املشوبة القادة طبيعة إدراك من األتباع

يستطيع الجميع إن حيث أيديهم؛ من أكثر بعيونهم يحكمون عموًما الناس
ما يرى فالجميع يشعروا. أن باستطاعتهم من هم القليلني ولكن يرى أن
عىل يجرءون ال القلة وهؤالء يلمسونك، من هم قليلني لكن عليه، تبدو الذي

عنهم. للدفاع الدولة بهيبة يحظون الذين الكثريين رأي معارضة

عىل الحفاظ عىل القدرة ألن قادة؛ يصبحوا ألن يسعون ملن عميقة تداعيات لهذا
أمر أنظارهم، عن بعيًدا بنفسك واالحتفاظ منك االقرتاب من اآلخرين منع وخاصًة البعد،

117



القيادة

الذي الستار سقط أن بعد أوز ساحر مع حدث مثلما القيادة، هيبة عىل للحفاظ مهم
«العادية». طبيعته يخفي

حيز وإفساح والرضورية البغيضة باملهام القادة اضطالع لتسهيل وسيلة البعد إن
عىل أو األتباع من شديدة مقربة عىل املرء يكون حني رؤيتها تتعذر التي األنماط لرؤية
«الخروج املكنية: باالستعارة ولينسكي هافيتز تناوله موضوع وهو الحدث، من مقربة

وضوًحا. أكثر نحو عىل املشهد لرؤية الرشفة» إىل
االتجاه فإن سابقة، أزمنة يف للقيادة ا مهمٍّ أمًرا كان ربما البعد أن من الرغم وعىل
املتاحة اإلعالم وسائل أضواء تحت األقل عىل بالغرب، الديمقراطية األنظمة يف املعارص
توني خرج هكذا االجتماعي؛ التباعد من تحد التي القيادة صورة ترسيخ هو ساعًة، ٢٤
صوفية كنزة يرتدي وهو سرتيت بداونينج مكتبه خارج اإلعالم وسائل إىل للتحدث بلري
منا قليلة قلة أن من الرغم عىل — منا» «واحد أنه لو كما — الشاي من بكوب ويمسك
باسمه ينادونه أن يمكن من هم وأقل العاملية، الصحافة أمام ذلك يفعلون قد من هم

أعداء. أم أصدقاء أكانوا سواء مبارشة، «توني»
الكاريزما أصحاب القادة عىل الرتكيز يف اإلفراط أن كولينسون يرى ذلك، ومع
وهويات بديل «لتكوين مهمًة فرًصا أيًضا األتباع تمنح املسافة أن إمكانية نهمل يجعلنا
وتباعدهم القادة يف التشكيك عن تعرب العمل بيئة يف مناهضة وثقافات معارضة أكثر
األتباع إلبعاد الدعابة استخدام طريقة يف الخصوص وجه عىل يتضح وهذا األتباع». عن
للتنفيس كوسيلة لقادتهم اإلذعان عىل األتباع يشجع قد هذا أن من الرغم عىل القادة، عن

مقاومتهم. تنظيم من بدًال إحباطهم عن
التفاوت أو التكافؤ عدم طبيعة جلية بصورة يوضح واألتباع القادة بني الفصل إن
القيادة يكتنف الذي الغموض من الرغم عىل القيادة، أسس من أساًسا يمثل الذي
هارتر فإن وبالطبع، باملشاركة. القيادة أو الديمقراطية أو املوزعة القيادة أو بالتفويض
مفيًدا تفاوتًا يولد ما وهو ورضوري رشعي أمر التكافؤ عدم أن إىل يشريون وزمالءه
هذا «احتياج» ومسألة معينة. احرتازية تدابري عىل الحفاظ رشيطة متبادل، نحو عىل
تفرس قد تام نحو وعىل ذاته حد يف رشعيٍّا يكون ألن القيادة صميم يف املوجود التفاوت
باعتبارها معها التعامل يجب ألنه القيادة؛ تقديس من نوًعا لدينا أن يبدو ملاذا أيًضا

رشعيتها. عىل الحفاظ أجل من مقدسة
الجرأة يمتلكون الذين هؤالء ضد املستخدم العنف درجة أيًضا هذا يفرس وربما
عىل الحفاظ يمكن ال ألنه ذلك رصيح؛ نحو عىل مقدسة تعترب التي القيادة لتحدي
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أي القداسة، إىل اإلساءة عىل يقدمون الذين هؤالء مع بشدة التعامل تم إذا إال القداسة
اغتيال محاولة عىل أقدم الذي داميان عوقب ثم ومن التدنيس. عىل يقدمون الذين هؤالء
بعنوان له كتاب يف فوكو الفرنيس الفيلسوف لنا حكى كما الوحيش باإلعدام فرنسا ملك
أي واملدنس؛ املقدس بني الفاصل الخط تخطي — التدنيس ويلعب والعقاب». «التأديب
سبيل عىل عليها. هجوًما يعترب وأيًضا القيادة بناء يف ا مهمٍّ دوًرا — املقدسات تلويث
هو ما تدنيس أي — السوفييتي الشيوعي للحزب جورباتشوف انتقادات فتحت املثال:
املطاف نهاية يف عصف الذي االنتقاد من املزيد أمام مرصاعيه عىل الباب — مقدس
القلة سوى تكن لم املأل، عىل اللفظي هجومه جاء أن فإىل نفسه. السوفييتي باالتحاد
باملشاركة لآلخرين اإلذن منح أن بمجرد ولكنه الحزب، انتقاد عىل تجرؤ التي هي القليلة
وربما منه. التعايف يمكن ال نحو عىل الشيوعي للحزب املقدس الكيان َر ُدمِّ االنتقاد، يف
(امللكية الرابعة للمادة استنكاره استهل الذي بلري، توني عن نفسه اليشء قول يمكن
١٩٩٤ عام الربيطاني العمال حزب مؤتمر يف والتبادل) والتوزيع اإلنتاج لوسائل العامة

الجديد. العمال إىل العمال حزب تحويل عملية
الفصل بالرضورة يتضمن أنه وهو باملقدس ا خاصٍّ ا مهمٍّ جانبًا هناك فإن ثم ومن
معنى، للفصل يكون حتى االثنني بني تباعد هناك يكون أن يجب واملدنس؛ املقدس بني
للتفاوت وعرضة الشديدة باملرونة تتسم للفصل الدقيقة الطبيعة أن من الرغم عىل
لفهم أفضل طريقة «البعد»، ال «االختالف»، كان ربما الواقع، يف الثقافات. باختالف
أو كبريًا والتابع القائد بني الرمزي أو املادي البعد كان فربما املقام. هذا يف التمييز أهمية
أُزيل لو هل أخرى، بعبارة النجاح. مفتاح يكون ربما االثنني بني االختالف ولكن صغريًا،
تختفي قائد، من هناك ليس أو قادة الجميع ألن قادة هناك يكون ال بحيث االختالف،
بال االستمرار يمكنها ال املؤسسية األشكال بعض أن إىل بهذا نلمح ال حينئٍذ؟ القيادة
اختالف. وجود بدون الصمود يمكنها ال القيادة أن وإنما معينة، ظروف ظل يف قيادة
عىل للداللة تافًها خارجيٍّا مظهًرا وليس القيادة، عنارص من أدائي عنرص االختالف

املكانة.

التضحية (2)

املعارصة املجتمعات تراه ما بقدر مألوف أمر بالطبع، القديمة، املجتمعات يف التضحية
الشمس إلله كقرابني املئات تقدم األزتيك إمرباطورية كانت فبينما مستهجنًا. أمًرا
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والقرطاجيون والسلتيون القدماء واإلغريق الرومان كان ضحاياهم، جلود ويلبسون
والحيوانات؛ البرش دماء يف ينغمسون تقريبًا، أخرى جماعة وكل واآلسيويون، واألفارقة
لضمان أو الغذائية، املؤن أو الخصوبة، لضمان أو القبيلة، لحماية أو آلهتهم، السرتضاء
وكانت الخانعني. األتباع طاعة ضمان ملجرد أو أرضك، تخرب لن املهيمنة القبيلة أن
البرش من فداء كبش لتقديم طقوًسا تتضمن القديمة اإلغريقية الفارماكوس ديانة أعراف
املجاعة. أو الحرب خطر يواجه الذي املجتمع بها يقوم — اإلعدام ربما أو بالنفي —

الفداء كبش (1-2)

جريارد رينيه ألعمال أساسيٍّا جوهًرا الفداء كبش لتقديم الشعائرية الرضورة تشكل
استباحة تؤدي لبعض. بعضها تقليد يف البرشية رغبة أي املحاكاة، بدور وترتبط
فعل ورد منها مفر ال منافسة ممتلكاتهم؛ من اآلخرين تجريد إىل النهاية يف اآلخرين
مدار عىل أنه إىل جريارد ويشري سبق. ما عىل ومرتتب معمم اجتماعي وعنف عدواني
من االجتماعي للعنف «الطبيعية» النزعة هذه احتواء اإلنسانية استطاعت السنوات آالف
املجتمع الفداء لكباش البدائي القتل يطهر الواقع، يف األفراد. من القرابني تقديم خالل
من التالية الدورة تتطلب أن إىل السلم، من مؤقتة حالة ويوفر أعظم اجتماعي عنف من
الوحيد الحل كان ثم ومن التايل. الفداء كبش العنف وعدوى بالتقليد تتسم التي املنافسة
«حرب إىل للوصول الرتكيز نطاق تضييق هو الكل» ضد الكل «حرب هوبز معضلة أمام
عىل للحفاظ باملرأة يُضحى ما فكثريًا بالطبع، محقة كريستيفا وكانت واحد». ضد الكل
ما وغالبًا املثال. سبيل عىل املزعومة، الرشف» «جرائم ضمنيٍّا تشري كما الرجال؛ قيادة
السادس ولويس إنجلرتا ملك األول تشارلز مثل امللوك، خاصة أضحية، املضحي يصري
لإلطاحة موجهة سياستهم كانت الذين القادة بعض أيًضا وكذلك فرنسا، ملك عرش
أُخرج ولكن طبيعية، ألسباب تويف الذي كرومويل حتى أو روبسبري مثل امللوك، بهؤالء
كنيسة خارج سارية عىل رأسه ُعِرَض حني يف سالسل يف جسده وُعلِّق قربه من ذلك بعد

وستمينسرت.
القرابني تقديم بأن لالعرتاف الفعيل باملوت أنفسنا تقييد إىل بحاجة لسنا أننا غري
األتباع؛ أو القادة من الفداء كباش تقديم يف وخاصة القيادة، يف ا مهمٍّ دوًرا يلعب يزال ال
السيايس، لفشلهم فداء كأكباش السياسيني قادتها تقدم ما كثريًا الديمقراطية فاألنظمة
تظهر حني فداء كأكباش موظفيهم من جزءًا التنفيذيون املديرون يقدم ما وكثريًا
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الفداء وأكباش فداء. كأكباش أنفسهم التنفيذيني املديرين املساهمون يقدم أو املشكالت،
يُرصفون أو رتبهم تُحط أو تُعاقب أو تُتجنب أو تنفى الحتمية التضحية من تهرب التي
من شكل بأي صورية محاكمة تسبقها اإلجراءات هذه وكل يُسجنون، أو الخدمة من
التضحية تتم أن يجب وال عام، ميدان أوسع يف الفداء كبش يقدم ثم ومن األشكال،
قد الدموية غري التضحية أن أخرى مرة وأكرر تُنفذ. وهي تُرى أن يجب بل وحسب،
يف فورد لرشكة التنفيذي املدير وعد املثال: سبيل عىل بنفسه. القائد تضحية يف تتمثل
الكونجرس قدم لو العام يف واحد دوالر مقابل الرشكة بإدارة مواليل، آالن ،٢٠٠٩ عام

.٢٠٠٩ عام يف مالية مساعدة
من للتخلص الغداء باسرتاحة فنضحي الوقت؛ طوال تضحيات نقدم نحن بالطبع،
أيام صبيحة يف متأخر وقت حتى بالنوم ونضحي املرغوبة، غري اإللكرتوني الربيد رسائل
هي هنا إليها أشري التي التضحية أن بيد جرٍّا. وهلم وجزها بالحشائش للعناية األحد
ال التي العادية الشخصية تضحياتنا فإن ثم ومن العامة. املصلحة أجل من التضحية
فاالمتناع الفئة. هذه يف متضمنة غري واألتباع القادة بني العالقة عىل تأثري أي تشتمل
تحسني أجل من بالخباز التضحية مع تتساوى ال صحتك أجل من الكريمة كعكة عن
لبعض ومحرًجا مشئوًما جانبًا التضحية تُعد وال املخبز. يف الجماعية املعنوية الروح
القيادة أشكال ألداء رضورية آلية ولكنها السيكوباتيني، أو األخالقيني غري الطواغيت

بدونه. القيادة توجد أن يمكن ال الذي املقدس الحيز تخلق فالتضحية كافة.

السكوت (3)

للتأمل؛ املجال إفساح مجرد تتعدى مبادئ عدة عىل للصمت املقدس الجانب يشتمل
املثال سبيل (عىل جيد نحو عىل فموثق األول، أما املخاوف. وإسكات املعارضة إسكات
تعطيل إىل بحاجة ولسنا القراءات) من املزيد جزء يف الوارد وأكرويد كولينز توثيق

الصدد. هذا يف باالستغراق أنفسنا
مع مبارشًة مقدس هو ما بكل املتعلقة القيادة مفهوم يتعارض األساس يف
لسنا إننا تقول والتي الفلسفية الناحية من النقيض طرف عىل تقف التي الوجودية،
يشري االتجاه هذا ذلك، ومع الواعية. الحرة ترصفاتنا نتيجة ولكننا الرب تدبري نتيجة
جعل يف السبب تحديًدا هو والتخبط الشك عن الناشئ بالقلق الشعور أن إىل ضمنيٍّا
تُزاح املسئولية فإن الرب، به قىض الذي بالقدر نؤمن حني للغاية. ثقيًال عبئًا املسئولية
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كان إذا ولكن املسئولية. يتوىل الذي اإلله بالفعل كتبه نفعله ما كل ألن نظًرا كاهلنا عن
مستقاة أخالقية مبادئ تقيدها ال التي الطليقة الحرة لإلرادة نتيجة هو نفعله ما كل
نتخذ أساسية أخالقية قبلة أي عن ومنحرفني قراراتنا عن مسئولني فسنبدو اإلله، من
بهما تعد اللذان الشيئان هما الواجب من والحل املطلقة الحقيقة القرارات. تلك بها
فبالنسبة الشيطان. مع املعقودة املزدوجة االتفاقية وتلك هذه األسطورية القيادة أرض
أما بعد؛ فيما بالتضحية الراهنة اللحظة يف والسلطة االمتياز االتفاقية تُبادل للقادة،
جان عنه قال ما أو النية»، «سوء من أمان غطاء تتضمن االتفاقية فإن لألتباع، بالنسبة
رشين بني يأًسا القرارات أكثر وراء يكمن الذي للخطر» الحرية «تعريض سارتر بول

األتباع. مخاوف القيادة تخرس الواقع، يف متبادلني.
القهري لخضوعنا جوهريٍّا تفسريًا كان الحرية من الخوف أن إىل فروم إريك يشري
اآلخرين، مع املشرتكة العالقات جذور الحداثة اجتثت فروم، نظر وجهة من للسلطة.
املسئولية عبء من عليها ترتب وما تحملها يمكن ال التي الوحدة هناك كانت ثم ومن
فاشيني كانوا الذين القادة أو الحامية، السلطة أذرع بني السلوان وراء نسعى جعلنا الذي
تحمل عن الناشئ الخوف نتجنب أن يمكننا وحدها الطريقة بهذه ألنه ديمقراطيني؛ أو

الشخصية. املسئولية
تنظيم يف رغبنا إذا القادة عن االستغناء يمكننا جانب، من القيادة؟ وصلت أين إىل
استمر لو أكرب يشء أي أن غري النطاق، ومحدودة مؤقتة شبكات وفق االجتماعية الحياة
بحاجة أننا السار الخرب املؤسيس. الطابع ذات القيادة من نوًعا يتطلب أنه يبدو أطول مدة
وخلق املسئولية والجماعة الفرد مستوى عىل القادة تحميل آليات عىل الرتكيز إىل اآلن
القيادة. يف لالنخراط استعداًدا واألكثر املسئولية من املزيد بتحمل تتسم التي املواطنة
التعاونية القيادة أن افرتاض تشوب كثرية شكوًكا هناك أن يف يتمثل السيئ والخرب
استجابات تحقيق يمكننا وال الفردية. القيادة مثل والفساد للتالعب عرضة ليست
الفردية، للقيادة ظهورنا ندير أن خالل من الجماعية للقيادة املزعجة للمشكالت منسقة
وتفعيل بالقيادة واالضطالع األوىل الخطوات ألخذ أفراًدا تتطلب التعاونية القيادة فحتى
بعضهم القيادة سلطة يخولوا أن الجماعة أفراد عىل يجب الواقع، يف الجماعية. القيادة
ليست القيادة فإن ثم ومن القرارات. اتخاذ يف سيئة بكونها تشتهر الجماعة ألن لبعض
ما وهذا عنه. االستغناء يمكن ال الذي الحيز ولكنها الكثريون، يتحاشاها التي املشكلة
املاثل التحدي هو وهذا تحمله.» يمكن ال الذي املسئولية «صمت بومان: عليه يطلق

والجماعة. الفرد مستوى عىل أمامنا
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الشخصية. قوة إىل يشري الذي للمصطلح
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بنفسك». «افعلها منهجهم براجماتيون مجربون محرتفون:
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إجابات لها توجد ال الصعوبة شديدة أو جديدة إما مشكالت مستعصية: مشكالت

تعاونيٍّا. جهًدا معها التعامل ويتطلب واضحة،
ومنع الجماعة حماية منها يقصد األتباع انشقاق صور من صورة بناءة: معارضة

خاطئة. قرارات اتخاذ من القادة
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مختلفة. متغريات
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